
 

Menukaart

GEBAK
Appel-kruimelgebak   € 3,75
Brownie    € 3,75
Seizoensgebak   € 3,95
Toevoeging van slagroom  € 0,55

Bronsbergen koffie    € 7,50
koffie of thee naar keuze met diverse lekkernijen
Koffie/thee met bonbons  € 5,75
koffie of thee naar keuze met diverse 
handgemaakte bonbons van Grand Pasteur

FRISDRANKEN
Coca cola/Coca cola zero  € 2,80
Fanta      € 2,80
Sprite      € 2,80
Rivella light     € 2,95
Tonic      € 2,95
Bitterlemon     € 2,95
Ginger ale     € 2,95
Fuze tea lemon sparkling   € 2,95
Cassis      € 2,95
Appelsap      € 2,95
Tomatensap     € 2,95
Fuze tea pet flesje 0,4l  € 4,10
2 verschillende smaken

WATERS
Chaudfontaine    € 2,80
rood/blauw 0,25l  
Chaudfontaine    € 4,50
rood/blauw 0,5l  
Chaudfontaine    € 6,25
rood/blauw 1,0l  
Plastic flesje Chaudfontaine   € 3,25
blauw 0,5 l 

ZUIVEL
Melk     € 2,50
Karnemelk    € 2,50
Karnemelk met verse jus d’orange € 4,25
Yoghurt met verse jus d’orange € 4,25
Chocolademelk   € 2,85

THEE
Thee (diverse smaken)  € 2,70
Verse muntthee   € 3,50
Verse gemberthee   € 3,50
Verse kruidenthee   € 3,75
sinaasappel, verse gember, rozemarijn & verse munt
Potje ‘Evelief’ thee p.p.  € 4,50

KOFFIE
Koffie               € 2,70
Espresso              € 2,70
Dubbele espresso             € 3,75
Cappuccino              € 3,20
Koffie verkeerd             € 3,20
Latte macchiato             € 3,50 
Seizoenskoffie              € 3,50
Warme chocolademelk                                     € 3,50 
(met slagroom + €0,55) 
Irish/ Spanish/ Italian / French coffee           € 7,25
Koffie ‘Gorssels Geheim’            € 7,25
koffie of thee naar keuze met een schitterende 
likeur op basis van eau-de-vie en pure karamel



 

Drankenkaart

VERSE SAPPEN
Jus d’orange                     € 4,75
Gemengd fruit         € 4,95
Sap special          € 4,95

HUISGEMAAKTE ICE TEA’S
Detox            € 4,15
zoethout, kaneel, gember, paardenbloem wortel, venkel, anijs, jeneverbessen,
koriander, paprika, peterselie, salie, kurkuma, kruidnagel bloem

Green Lemon Sencha Ice Tea       € 4,15
groene thee, lemongrass en citrusschillen

White Angel                    € 4,15
witte en groene thee met kaneel, sinaasappelschil, amandel, lemongrass, 
sinaasappelbloesem, aroma en rozenbloesem

FRUITSALADES EN YOGHURT
Verse fruitsalade         € 6,75
Yoghurt met honing, cruesli en noten      € 7,50
Yoghurt met vers fruit        € 7,50
Yoghurt met vers fruit, noten en honing      € 7,95

Wij snijden uw fruitsalades a la minute, houdt u dus rekening met een bereidingstijd 

SMOOTHIES
          middel   groot
Bosvruchten         € 5,25   € 6,25
Mango-munt         € 5,25   € 6,25
Ananas-banaan        € 5,25   € 6,25
Seizoens Smoothie         € 5,25    € 6,25
Groene Smoothie        € 5,25   € 6,25
Toevoeging van yoghurt  € 0,80



 

Drankenkaart 
BIEREN

Bieren op tap
Warsteiner, 0,2l € 2,95
Warsteiner, 0,4l € 4,80

Bieren op fles 
Warsteiner Radler        € 4,25
0,0%
Warsteiner Radler       € 4,25
2,5%
Warsteiner Malt       € 3,25
Korenwolf Wit       € 4,25
Gulpener seizoensbier     € 4,25
Gerardus Blond € 4,50
Gerardus Dubbel € 4,75
Gerardus Triple € 5,25

LIKEUREN/
GEDISTILLEERD

Amaretto  € 4,75
Tia Maria  € 4,75
Grand Marnier  € 4,75
Cointreau  € 4,75
Baileys   € 4,75
Malibu   € 4,75
Licor 43  € 4,75
Bacardi   € 4,75
Gin   € 4,75
Limoncello  € 4,75
Jonge jenever  € 3,50
Vieux   € 3,50

P.S.V
Port rood  € 4,50
bijzonder mooie Tawny port 
uit de Australische Barosso Valley. 
De port is gebotteld na 3 jaar rijping 
op vaten. 

Port wit  € 4,25
Sherry  € 4,25
Martini wit  € 4,25

WIJNEN
WITTE WIJN

Radio Boca Verdejo Valencia, 
Spanje
Verrassend vriendelijke witte wijn 
gemaakt van de Verdejo druif afkomstig 
uit het Spaanse Valencia. De geur is 
fris en aantrekkelijk fruitig, de smaak 
is vriendelijk en rond, met een zachte 
afdronk.

Les 5 Vallees Chardonnay, Frankrijk
Deze uiterst zuivere witte Chardonnay 
heeft een goud gele kleur en elegante 
aroma’s van vanille en geroosterd brood. 
De smaak van ananas, hazelnoot en 
limoenbloesem, maakt deze wijn rijk en 
zacht.

Uvam Pinot Grigio, Italie 
Deze prachtige wijn heeft een fijne 
mineraliteit, goede structuur en typische 
geur van bloemen. De kleur van deze 
wijn is intens strogeel met lichtgroene 
tonen. Een fijn fris en elegant fruitig 
bouquet. In de mond is de wijn zacht, 
mineraal en harmonieus.

RODE WIJN
Les 5 Vallees Merlot/Grenache, 
Frankrijk
Deze super zachte wijn heeft een 
dieppaarse kleur. Een heerlijke geur van 
bramen en pruimen met in de mond 
zachte tannines en kruidige smaken.

Vale Perdido, Portugal
Deze verrassende rode wijn is een 
blend van verschillende druivenrassen. 
De wijn heeft een mooie, vol rode kleur 
en levendige tonen van fruit en vanille. 
De smaak is prettig rond en sappig met 
kracht en aangename tannines.

Masseria Pietrosa Negroamaro, 
Italië     
Mooie dieprode wijn gemaakt van 100% 
Negroamaro druif, met aantrekkelijke 
aroma’s van rood en zwart fruit in de 
geur. In de smaak tonen van zongerijpt 
fruit en kersen.

ROSÉ WIJN
Millstream Pinotage rosé, 
Zuid-Afrika
Fruitig geurende rosé van 100% pinota-
ge, uit de Westkaap. De geur heeft veel 
zoet rood fruit met aardbeien en fram-
bozen.

MOUSSEREND
Prosecco, I-bis, Italië
Heldere lichtgele kleur met fijne twin-
keling. In de geur aantrekkelijk fruitig en 
licht bloemig. De smaak goed in balans 
met lichte amandeltinten

Al onze wijnen zijn per glas te 
bestellen voor € 4,50  en per fles  
voor € 21,50.

WHISKEY/COGNAC/CALVADOS
Jameson        € 4,75     Ballentines     € 4,75
Calvados        € 5,95     Remy Martin VSOP    € 7,95



 

Lunchkaart

SALADES
Kip     € 16,25
gebakken kipfilet, ei, spek, croutons,
Parmezaanse kaas en paprika dressing

Gerookte makreel    € 16,50
granaatappel, limoen, truffelchips

Geitenkaas     € 16,00
uit de oven met gepocheerde peer, walnoten 
en honing

Gamba’s     € 16,50
op Oosterse wijze, wok groentes, 
wakame en ingelegde gember

Blauwe kaas     € 16,25
geroosterde pompoen, noten, koekje van lijnzaad

Caprese  € 16,25
tomaat, mozzarella, balsamicostroop

Carpaccio    € 16,25
oude kaas en pistache pesto

Pastrami    € 16,25
mosterdcrème, augurk, croutons

Portie frites     €   3,25
breid uw salade uit met een portie frites, 
inclusief mayonaise

Alle salades worden geserveerd met brood en kruidenboter 

POKE BOWL

Zalm en tonijn   € 14,75

Yakitori    € 14,75 

Omelet   € 13,75

Alle Poke Bowls worden geserveerd met; 
sushirijst, sojabonen, furikake, komkommer, avocado, 

zoetzure rettich/radijs, wasabinoten en gefrituurde uitjes

Mosterdsoep     € 5,95
dragon en witlof

Zoete aardappelsoep    € 5,95
gerookte paprika olie

Chef’s special  € 5,95
soep van de chef

Dashi      € 7,95
bouillon van gefermenteerde sojabonen, 
met verse vis, kombu, boekweitnoedels, wakamé, 
venkel, rode ui, paddenstoelen, bosui en furikake

Alle soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter 

Broodjes
    Elke dag 12.00 uur tot 17.00 uur

Maaltijdsalades en Poké Bowls
Zondag t/m donderdag 12.00-20.00 uur 

Vrijdag en zaterdag 12.00-21.00 uur

BROODJES
Alle onderstaande broodjes worden geserveerd op 

ambachtelijke plakken boerenbrood, hierbij heeft u de keuze 
uit meergranen of wit m.u.v. tunnbröd.

Gezond   € 7,25
ham, kaas en eiersalade

Carpaccio   € 9,75
oude kaas, pesto

Hummus   € 7,75
zoetzure komkommer

Ambachtelijke kroket  € 8,25
2 stuks, met brood en mosterdmayonaise  

Uitsmijter
Kaas   € 7,75
Ham         € 7,75                                                                                        
Ham/kaas       € 8,25                                      
       
Broodjes uit de oven gegratineerd met 
mozzarella en cheddar
Mozzarella, tomaat, basilicum    € 7,75
Chorizo, rode ui, bruschetta, basilicum   € 8,95
Geitenkaas, honing, walnoten  € 8,95

Tunnbröd 
Kip, gefrituurde uitjes, kerriemayonaise  € 9,25
Zalm, dille, wasabicrème                                                                 € 9,75           
       
Proeverijtje   € 11,25
soepje van de chef, broodje makreelsalade, 
broodje bitterbal en aardappelsalade

Soepen
Zondag t/m donderdag 12.00-20.00 uur 

Vrijdag en zaterdag 12.00-21.00 uur

Heeft u een bepaald dieet of een voedselallergie, laat het ons dan weten, zodat wij met grote zorg uw gerecht kunnen bereiden



 

Dinerkaart

VOORGERECHTEN
Carpaccio  € 9,75
oude kaas, rucola, pistache pesto

Taco van tonijn    € 9,75
sla, zoetzure radijs, wakame, avocado, 
wasabicrumble, wasabicrème

Witlof € 7,75
roomkaas, honing, walnoot, 
gerookte amandelen, granaatappel

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en 
kruidenboter

NAGERECHTEN

Hangop  € 8,00
rabarber en aardbeien

Cheesecake  € 8,25
yoghurtijs en mango

Kaasplank  € 9,95
vier soorten kaas met kletsenbröd, druiven                            
en vijgenchutney  -  tip: glaasje Tawny port € 4,50

Bronsbergen koffie/thee  € 7,50
koffie of thee naar keuze met diverse lekkernijen

Koffie/thee met bonbons  € 5,75
koffie of thee naar keuze met diverse 
handgemaakte bonbons van Grand Pasteur

Koffie ‘Gorssels Geheim’  € 7,25
koffie of thee naar keuze met een schitterende
likeur op basis van eau-de-vie en pure karamel

HOOFDGERECHTEN
Vlees

Rib Eye    € 20,00
chimichurri, broccoli en frites met mayonaise

Varkenshaassaté    € 18,75
satésaus, gebakken uitjes, seroendeng, kroepoek 
en zoet zure komkommer, geserveerd met frites 
en mayonaise

Eendenborst  € 19,75
gekarameliseerde witlof, macadamianootjes, 
sinaasappeljus

Vis

Botervis                            € 19,75
aardappelmousseline, chioggia biet, lamsoor, 
kokkels, venkelschuim 

Zwaardvis    € 19,75
noedels, ponzu vinaigrette, bundelzwam, 
courgette

Vegetarisch

Polenta   € 17,50
gebakken paddenstoelen, kletskop van kaas, 
granaatappel, paddenstoelenjus

Thaise curry    € 17,75
citroenrijst, sugarsnaps

Chef’s special

Bordspecial van de chef  € dagprijs
wisselend hoofdgerecht 

Extra’s

Boerenbrood diner
breid uw hoofdgerecht uit met een broodje 
kruidenboter

Portie frites 
breid uw hoofdgerecht uit met een portie frites, 
inclusief mayonaise

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade 

Zondag t/m donderdag 17.00-20.00 uur
Vrijdag en zaterdag 17.00-21.00 uur

Heeft u een bepaald dieet of een voedselallergie, laat het ons dan weten, zodat wij met grote zorg uw gerecht kunnen bereiden

€   3,25

€   3,25



 

Voor bij de borrel

KOUDE SNACKS
Boerenbrood met kruidenboter       € 5,25

Boerenbrood “de luxe”        € 6,75
kruidenboter, pesto, hummus en aioli

Groentesnack          € 6,25
komkommer, wortel, bleekselderij, huttenkäse, aioli

Papadums       € 7,25
tomatensalsa, guacamole, crème fraiche

Kaasplank   € 9,95 
   vier soorten kaas met kletsenbröd, druiven, vijgenchutney

WARME SNACKS
Bitterballen          € 6,95
8 stuks, met mosterdmayonaise

Gambastaartjes          € 7,95
8 stuks met chilisaus

Yakitori spiesjes         € 8,25
6 stuks, bosui, gefrituurde uitjes

Nacho chips uit de oven       € 9,25
met gehakt, rode ui, jalapeño, gegratineerd met cheddar-cheese en mozzarella, guacamole en crème fraiche

Fijnproeversplankje          € 8,95 p.p.
selectie van bovenstaande koude en warme snacks, vanaf 2 personen te bestellen

Van 12:00 uur tot 22:30 uur



 

Behandelingenkaart

BEHANDELINGEN
Wil je jouw dagje wellness extra compleet maken? Kies dan voor een heerlijke behandeling door onze 

beauty specialistes. Het komt regelmatig voor dat er op de dag zelf nog plekken beschikbaar zijn om een 
behandeling te boeken. Op deze pagina kan je een gedeelte van onze behandelingen vinden. Vraag naar 

meer mogelijkheden en de beschikbaarheid bij onze receptie.

AYURVEDA MASSAGE
De ayurvedische massage heeft een reinigend 
effect, ontspant, voedt en balanceert fysiek en 
geestelijk. 
Het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de 
geest worden gestimuleerd.

Ingrediënten: hele lichaam – van haren tot voeten, veel 
warme kruidenolie, genezende werking, balans van lichaam 
en geest en meer

55 minuten € 72,00

GEZICHTSBEHANDELING
Geen standaard behandeling, maar een gepersona-
liseerde behandeling die bij jouw huid past.

Na een grondige huidanalyse wordt bepaald met 
welke producten wij gaan werken, helemaal naar 
jouw huidbehoefte.

Ingrediënten (afhankelijk van de duur van de gezichtsbe-
handeling): dubbele reiniging, huidanalyse, peeling, masker, 
massage, dag verzorging en meer

25 minuten  € 37,50
40 minuten  € 52,00
55 minuten € 67,00
75 minuten € 84,00

KLASSIEKE MASSAGE
De klassieker is een ontspannende massage die 
de spieren stimuleert en activeert en de doorbloe-
ding bevordert.

Spieren, pezen, weefsel en huid worden met 
een geurende olie gekneed en gestreken. Dit 
kan – naar eigen behoefte – op een stevige of een 
zachtere manier worden uitgevoerd.

Ingrediënten (afhankelijk van de duur van de massage): 
ontspanning, opwarming, zachte bewegingen, 
knedigingen, gezicht, voeten, benen, armen en meer

25 minuten  € 35,00
40 minuten  € 49,00
55 minuten € 64,00

HAMAM 
Een heerlijke combi van reiniging van de huid en 
ontspanning. 
Uiteraard met een fijne massage, waardoor je na 
afloop helemaal ontspannen bent.

Ingrediënten (afhankelijk van de duur van de hamam): 
reiniging van de huid, scrub, zeepritueel, massage, over-
gietingen met warm water en meer

25 minuten  € 35,00
40 minuten  € 49,00
55 minuten € 64,00

Heb je tussendoor nog even zin om je kleurtje een boost te geven? 
Boek dan voor € 8,50 de snelbruiner.

Maandag t/m zaterdag 10.00-20.00 uur
Zondag 11.00-19.00 uur


