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Dit handzame gidsje helpt u als het gaat om de vraag “waar en

wat eten of drinken we vandaag?”!

Het brede aanbod aan horecabedrijven biedt u inzicht wat er 

allemaal mogelijk is. Restaurants, bistro’s, eetcafé’s, ijssalons of 

theetuinen.  Allen zullen op hun eigen wijze hun uiterste best 

doen om aan al uw wensen te voldoen.

Kortom, u kunt hier op culinair gebied uit een breed scala van 

mogelijkheden en wensen uw keuze maken. Knusse eethuisjes, 

eetcafé’s en restaurants met een uitgebreide menukaart of voor 

een dorstlessende stop op een heerlijk terras, het kan allemaal. 

Laat u bijvoorbeeld verrassen door producten die hier regionaal 

verbouwd worden. Wat te denken van asperges? Limburg heeft 

de naam, maar ook hier worden kwalitatief hoogwaardige 

asperges geteeld. Cranberries of groentes uit grootmoeders 

tijd staan op menig menukaart! De gids is in alfabetische 

volgorde opgemaakt. Op elke pagina vindt u een cijfer, welke 

correspondeert met de kaart van de regio (middenpagina’s).

Met dit gidsje kunt u gaan genieten van al het moois wat onze 

regio op culinair gebied te bieden heeft!

Onze gastvrije regio heet u van harte welkom!
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Deze gids wordt eens in de twee 

jaar gemaakt. Voor reservering en/

of contact bezoek de website of bel 

het betreffende bedrijf op.

Vormgeving: Wierenga Reclame

Colofon Uitgegeven door:
TIP Appelscha
Boerestreek 23
8426 BN Appelscha
T: (0516) 43 17 60
E: info@tip-appelscha.nl

W: tip-appelscha.nl/culinair



Oorspronkelijk was de regio een arme streek waar hard gewerkt
werd en de maaltijd eenvoudig.  Alleen de grietman (een soort
plattelandsburgemeester en tevens een soort rechter), edelen
en de ‘gegoede stand’ hadden een verzorgde dis.
Tegenwoordig hebben wij het allemaal goed voor elkaar.
Wij kunnen ons permitteren om heerlijk uit eten te gaan.                                                                                   
U kunt zich laten verrassen door de regionale gerechten, 
of u kunt kiezen uit de heerlijkste gerechten in al deze 
horecagelegenheden. 

Wat is een typisch regionaal product? Aardbeien, cranberries, 
groentes van vroeger, maar dus ook onze heerlijke asperges. 
Wijn, bier of whiskey uit de omgeving van goede kwaliteit. 
Kazen van verschillende soorten melk, prachtig vlees van 
diverse soorten koeien of gevogelte uit de directe omgeving.
Onderweg komt u ambachtelijke ijssalons, bakkers met heerlijk
brood, gebak en koekjes tegen. Er is nog veel meer! Ontdek 
daarom onze streek. 

U kunt het allemaal gaan proeven en mocht u wat mee naar 
huis willen nemen, in de regionale winkels kunt u al dat lekkers 
kopen. Vaak kan dit zelfs langs de weg bij het bedrijf zelf. Verser 
kan niet! Tegenwoordig wordt er veel op de biologische manier 
geboerd en dat komt het product en zijn smaak zeker te goede.
Waar eten en drinken we vanavond? Die vraag is nu hopelijk 
makkelijker geworden met dit gidsje. 

Veel culinair plezier! 

De regio rondom het Drents-Friese Wold
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Eethuis Aekingerzand
Canada 3A    Elsloo

Een hele mooie ligging in de natuur van het Drents-Friese Woud. Dat 
is toch wel heerlijk hoor, na zo’n lange wandeling of fietstocht. Even 
een warme hap of een heerlijk bakje koffie. Voor de kinderen is er een 
speelveldje met speeltoestellen (springkussen, klimrek, wipwap) waar ze 
lekker kunnen spelen, en in de patatwereld is er genoeg lekkers om van 
te genieten, drinken – broodjes – soep – 
patat – snacks en ijs. 

Eetcafé ‘t Anker is een gezellig eetcafé in Elsloo en geeft binnen ruimte aan 
30 personen en bij grotere clubs kan de ruimte vergroot worden. Ook kunt 
u plaats nemen op het gezellige terras. Hier kunt u terecht voor diverse 
heerlijke versnaperingen, zoals bijvoorbeeld koffie met huisgemaakt 
gebak, lunch of een uitgebreid diner. `t Anker gebruikt uitsluitend verse 
producten, die op ambachtelijke wijze 
worden bereid. 

EETHUIS AEKINGERZAND   

1

Elsloo

  
‘t Anker Elsloo
Hoofdweg 29   Elsloo

0561 - 421550
hetankerelsloo@hotmail.com
www.hetankerelsloo.nl

EETCAFE ‘T ANKER

2

Elsloo

0516 - 426 590
info@aekingerzand.nl
www.aekingerzand.nl
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Appelsche Hof
Boerestreek 7    Appelscha

Pannenkoekrestaurant De Appelsche Hof is een gezellig restaurant waar 
u kunt genieten van onze specialiteitenpannenkoeken of een heerlijke 
smoothie. Bij ons kunt u ook het spel Slag om de Bosbergtoren spelen.

APPELSCHE HOF Appelscha

  
Bitter & Zoet
Hospitaallaan 16   Veenhuizen

0592 - 385 002
info@bitterenzoet.nl
www.bitterenzoet.nl

Bitter en Zoet heeft een uitstekend restaurant , ingericht op de vroegere 
binnenplaats van het Hospitaalcomplex van Veenhuizen. Oud en nieuw 
zijn op transparante wijze samengevoegd, waardoor een sfeervolle 
ruimte is ontstaan. Op het binnenterrein is een heerlijk terras, onder de 
eeuwenoude lindebomen. De gerechten op de kaart zijn met zorg en 
toewijding bereid, met de oogst uit 
eigen moestuin en het Noorderland.

BITTER & ZOET

4

Veenhuizen

3

0516 - 432 400
info@deappelschehof.nl
www.deappelschehof.nl
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Bistro ‘t Boshuis
Alkenhear 1   Appelscha

0516 - 432 600
info@boshuis-appelscha.nl
www.boshuis-appelscha.nl

‘t Boshuis  Appelscha is een knusse Bistro gelegen op een prachtige 
locatie met speelgelegenheid voor de kinderen. De Bistro staat bekend 
om zijn gezelligheid in huiselijke sfeer en is daarmee de ideale plaats 
om te genieten van een kopje koffie met gebak, lunch, of diner. Voor de 
snelle hap kunt u terecht is onze snackcorner en voor groepen in onze 
sfeervolle zaal.

BISTRO ‘T BOSHUIS

5

Appelscha

 
Bospaviljoen Bakkeveen
Mjumster Wei 16c    Bakkeveen

0516 - 426 303
info@ bospaviljoenbakkeveen.nl
www.bospaviljoenbakkeveen.nl

Eeterij, Feesterij en Spelerij bij Bospaviljoen Bakkeveen. Een paradijs 
voor jong en oud! Bij ons kunt u terecht voor fantastische Italiaanse 
koffie met gebak, een heerlijke lunch of ’s avonds gezellig komen 
smullen van onze BBQ gerechten. Heeft u een feestje te vieren? Bij ons 
is alles mogelijk om van uw feestje een feest! te maken. We hebben een 
traditionele speeltuin, 3 doolhoven om de weg kwijt te raken en binnen 
een speelhoek: hier zijn uw kinderen (en u?) wel even zoet.

BOSPAVILJOEN BAKKEVEEN
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Bakkeveen



Welkom bij Restaurant | Groepsaccommodatie De Bosberg. Even buiten 
Appelscha, aan de voet van de Bosbergtoren, in het bos, ligt ons sfeer-
volle restaurant – eetcafé – groepsaccommodatie. In de zomer een zonnig 
terras, in de winter een knapperend haardvuur en het hele jaar door 
onvoorwaardelijke gastvrijheid. Stap van de fiets voor heerlijke koffie met 
versgemaakt appelgebak, neem uw vrienden 
mee voor een gezellige avond uit eten.
Voor overnachting en vergaderingen
kunt u ook bij ons terecht.
  
Restaurant Eetcafé De Bosberg
De Bosberg 3   Appelscha

0516 - 43431273
info@debosberg.nl
www.debosberg.nl

DE BOSBERG
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Appelscha

De BosbergDe Bosberg
R e s t a u r a n t - E e t c a f é

Bolle Buik, Borrel & Bed

9

Voor een Bolle Buik Borrel & Bed 
komt u naar De Bosberg
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Café Restaurant Boszicht
Bovenweg 26    Nijeberkoop

0516 - 441 568
info@boszichtnijeberkoop.nl
www.boszichtnijeberkoop.nl

“Boszicht” ligt aan de doorgaande weg, tussen Wolvega en Oosterwolde. 
Door de centrale ligging is het een perfect begin of eind van uw fietstocht 
of wandeling. Wij bieden een breed assortiment aan producten, van 
s’ochtends beginnen met koffie en gebak tot aan een heerlijk diner als 
afsluiting van de dag. Als het moooi weer is kunt u heerlijk van de zon 
genieten op ons terras, ook binnen kunt u 
ontspannen in ons huiselijk eetcafé.
Wij zien u graag in Café Restaurant “Boszicht”

BOSZICHT NIJERBEKOOP

8

Nijeberkoop

 
Brinkzicht Diever
Hoofdstraat 43    Diever

0521 - 851 268
brinkzichtdiever@ziggo.nl
www.brinkzichtdiever.nl

Een gezellig restaurant midden in Diever. Geniet van onze smakelijke 
gerechten en een heerlijke borrel bij onze houtkachel in het restaurant of 
op ons zonovergoten terras. Zet uw elektrische fiets gewoon aan de lader. 
Brinkzicht Diever is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Iedereen komt 
voor een hapje en een drankje of een sterk verhaal. We hebben heerlijke 
Italiaanse koffie, en speciaalbieren aan de tap!
Kom eens langs...Restaurant Café Brinkzicht ... echt een belevenis !

BRINKZICHT DIEVER

9

Diever
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Café Donkerbroek
Vosseheer 4    Donkerbroek

0516 423 250
cafedonkerbroek@gmail.com

Een gezellige zaak met een warme en ontspannen uitstraling. Hierdoor 
voel je je altijd helemaal op je gemak, voor welke gelegenheid dan ook.
Het is de plek voor een lunch of plate of een gezellige borrel. Het            
enthousiaste team staat altijd voor je klaar en zorgt voor een gastvrije  
ontvangst. Kom langs en geniet.

CAFÉ  DONKERBROEK 

10

Donkerbroek

Casa Maya  Tapas & Wijn
Dieversluis 2d    Dwingeloo

0521 - 700 261
info@casamaya.nl
www.casamaya.nl

Proef en beleef het echte Spanje aan de Drentse Hoofdvaart in Dwingeloo! 
Tip: kies voor het verrassingsmenu met een selectie van kleine gerechtjes 
van  appetizer t/m dessert. U wordt hiermee 
verwend. Met een mooie Spaanse wijn, sangria 
of wat u wenst! We hebben Regelmatig live 
muziek! 
Voor openingstijden kijk op onze website.

CASA MAYA

11

Dwingeloo
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Dineren in het restaurant, ruim én intiem. Ontspannen bij het vuur 
in de lobby. Chillen aan de bowling bar. Een mojitho op het terras. 
Je verjaardag vieren in de Vreedebrink salon, perfect voor feestjes 
en evenementen. Alle ruimte om je thuis te voelen!

Restaurant en Bowling Het Meer
Brink 14 Vledder  • T(0521) 38 01 55 
www.HetMeer.nl         HetMeerVledder

Ook
E-bike
verhuur



Restaurant & Bowling  
Het Meer
Brink 14   Vledder

0521 - 380 155
info@hetmeer.nl
www.hetmeer.nl

À la carte dineren met verse ingrediënten van de streek. Een superknus 
tafeltje voor twee in een interieur die één en al smaak ademt. Een 
feestelijk tapasbuffet gecombineerd met LED-bowlen. Van kinderparty tot 
familiefeestje! Zelfs een private dinner thuis. Alles kan! Dat smaakt naar 
Het Meer.

RESTAURANT & BOWLING HET MEER

12

Vledder
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‘Gewoon’ De Brink
Weverswal 5    Bakkeveen

0516 - 541388
info@cafedebrink.nl
www.cafedebrink.nl

Het Eetcafe in het centrum van Bakkeveen! Op het terras kunt u genieten 
van een heerlijke kop koffie met een goed stuk appeltaart of een van 
onze andere lekkere wisselende soorten gebak. Voor de lunch eventueel 
een echte rundvlees hamburger op een knapperig gebakken broodje, of 
wat denkt u van een goed belegd broodje geitenkaas. Voor de liefhebbers 
hebben wij vele speciaalbieren op fles en op de tap, dit samen met één 
van onze goed gevulde borrelplanken of een portie bitterballen is een 
gouden combinatie. In de avond kunt u heerlijk dineren bij ons.

GEWOON DE BRINK

13

Bakkeveen



  
Eten & Drinken Le Coq
Boerestreek 21   Appelscha

0516 - 433 100
info@lecoqappelscha.nl
www.lecoqappelscha.nl

Gelegen aan de rand van het bos aan de Boerestreek biedt Eten & Drinken 
Le Coq u een uitgebreide menukaart. Niet alleen voor een heerlijke lunch 
of diner, maar ook voor een kopje koffie met onze heerlijke aardbeientaart 
of een borrel met onze tapas Le Coq, kunt u neerstrijken op ons grote 
terras of binnen in ons restaurant. Ook met de feestdagen kunt u op ons 
rekenen. Wij staan altijd voor u klaar. Voor een snelle snack kunt u terecht 
bij Snackpoint Le Coq. 

LE COQ

14

Appelscha
14

LE COQ

   eten &
    drinken
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Restaurant het Goudmeer
Weperpolder 33a    Oosterwolde

0592 - 857 160
info@hetgoudmeer.frl
www.hetgoudmeer.frl

U bent van harte welkom aan en bij het Goudmeer in Oosterwolde. Lekker 
lunchen, heerlijke koffie met gebak, borrelen met een hapje erbij, gezellig 
dineren met vrienden of familie. Kom eens 
bij ons langs voor een bijzondere gelegenheid. 
U bent bij ons van harte welkom!

RESTAURANT HET GOUDMEER 
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Oosterwolde

Grand Café de Hildenberg
Gruun 5    Appelscha

0516 - 427 682
info@grandcafedehildenberg.nl
www.grandcafedehildenberg.nl

Restaurant “De Hildenberg” ligt op het terrein van Buitenplaats De         
Hildenberg. Vanuit de prachtige serre of ons ruime terras kijkt u uit over 
de golfbaan van Appelscha. Bent u op zoek naar een sfeervolle plek om te 
eten of te borrelen, bij ons bent u aan het juiste adres.

GRAND CAFE DE HILDENBERG 
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Appelscha



Eetcafé & Bar Hulst ligt aan de noordoost kant van Appelscha, omringd 
door natuurgebieden. Ons eetcafé heeft naast ons terras voor, ook een 
tuinterras waar u fijn kunt zitten. Hier kunt u genieten van een hapje 
en drankje uit de traditionele Nederlandse keuken. We hebben diverse 
soorten plates en heerlijk vers belegde broodjes. We zijn in de vakantie- 
periode alle dagen geopend van 10:00 uur 
tot 00:00 uur. Tot ziens in ons mooie Eetcafé!

Il Rustico
Lheebroek 19    Dwingeloo

0521 - 345 719
info@ilrustico.nl
www.ilrustico.nl

Pizzeria, restaurant en ijssalon Il Rustico. Gelegen aan de rand van het 
Dwingelderveld. Keuze uit meer dan 40 pizza’s uit onze houtgestookte 
oven! 20 smaken ambachtelijk bereid ijs. Diverse pasta gerechten, 
vleesgerechten, uitgebreide menukaart, dessertkaart en lunchkaart.  
Met een groot buitenterras.

PIZZERIA RESTAURANT IL RUSTICO

18

Dwingeloo

Eetcafe & Bar Hulst
Vaart ZZ 9    Appelscha

0516 - 431 370
marjanvanriezen@ziggo.nl
www.eetcafebarhulst.nl

EETCAFÉ & BAR HULST

17

Appelscha
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Restaurant, Snackbar, 
IJssalon ‘t Koepelbos 
Stellingenweg 1    Oldeberkoop

0516 - 451 718
info@koepelbos.com
www.koepelbos.com

RESTAURANT ‘T KOEPELBOS

19

Oldeberkoop

Welkom bij restaurant ’t Keernpunt, met ons prachtig terras aan de mooie 
brink van Diever. Een uitgebreide lunch- en dinerkaart, pannenkoeken en 
zelfgemaakte pizza’s. In de cafetaria de lekkerste snacks en heerlijke friet, 
en ook pizza’s en afhaalmaaltijden. In voorjaar en zomer vindt u bij ons 
het lekkerste softijs uit de wijde omgeving. 

In Restaurant ‘t Koepelbos in Oldeberkoop kun je rustig genieten van 
een heerlijk kopje koffie met gebak, een lunch of een diner, je kunt in 
de snackbar terecht voor je lekkere trek en het Italiaanse schepijs is tot 
ver in de omtrek beroemd! Kom wandelen in parkbos het Koepelbosch, 
bewonder de damherten, geitjes en hoenders in het grote hertenkamp. 
Voor de kinderen is er een speelbos met superleuke speeltoestellen. 

Restaurant ‘t Keernpunt
Hoofdstraat 48    Diever

0521 - 591 884
info@keernpunt.nl
www.keernpunt.nl

RESTAURANT ‘T KEERNPUNT
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Diever
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Plaza de Kolk
Foarwurkerwei 11   Bakkeveen

0516 - 541 905
info@snackbar-dekolk.nl
www.snackbar-dekolk.nl

PLAZA DE KOLK

21

Bakkeveen

Gelegen in hartje Bakkeveen.
Kom na een wandeling in de prachtige bossen genieten van een kopje 
koffie, thee of cappuccino met appelgebak op ons heerlijke grote terras 
met uitzicht op de brink. Voor de kinderen is er een leuke speeltuin. 
Wij bieden een breed assortiment van lunch tot plates, burgers, salades 
en natuurlijk niet te vergeten, ons heerlijke 
verse softijs en milkshakes.
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De Lange is uw adres voor een gezellige goede maaltijd, lunch of een 
heerlijk diner. Een gezellig restaurant in het hart van Diever. Het ligt aan 
de doorgaande weg naar het Drents-Friese Wold en het Shakespeare- 
theater en nabij de uitvalsweg naar het hunebed. ’s Zomers is het gezellig 
toeven op het terras. Een heerlijk buffet behoort ook tot de mogelijkheden 
in ons mooie restaurant. Vanaf 10 personen kunt u dit bij ons reserveren.
Kom proeven, geniet en ervaar het mooie Drenthe.

Landhotel Diever
Groningerweg 6    Diever

0521 - 594 114
info@landhoteldiever.nl
www.landhoteldiever.nl

LANDHOTEL DIEVER

22

Diever

Landhotel Diever is een ideale pitstop tijdens uw fiets- of wandeltocht. 
Rust en ruimte volop. Een terrasje pikken, gezellig lunchen, een appelpotje 
nuttigen of dineren; het hele jaar door bent u hier van harte welkom! 
Ook bij minder weer zit u heerlijk in 
de serre. Welkom!
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Dorpsrestaurant de Lange
Kruisstraat 7    Diever

0521 - 591 759
delange@betereten.com
dorpsrestaurantdelange.nl

DORPSRESTAURANT DE LANGE

23

Diever

Onze specialiteit
is ‘wild’



Restaurant Leafs
Boerestreek 1    Appelscha 

0516 - 431 588
info@restaurantleafs.nl
www.restaurantleafs.nl

Brasserie Restaurant Leafs is een modern ingericht restaurant met 
een gezellige serre. Wilt u een gezellig avondje uit in Appelscha? 
En wilt u proeven wat onze prachtige streek 
zoal te bieden heeft? Dan heten wij u van 
harte welkom in Brasserie Restaurant Leafs!

RESTAURANT LEAFS

24

Appelscha

Restaurant & Hotel Lunia
Molenhoek 2    Olderbekoop

0516 - 452 555
info@lunia.nl
www.lunia.nl

In het monumentale restaurant Lunia in Oldeberkoop, parel van de 
Stellingwerven, serveren wij seizoen- en streekproducten. In het 
viersterren hotel kunt u bovendien heerlijk slapen en als gast gratis 
gebruik maken van de jeu de boulesbaan, bioscoop of wellness.

HOTEL RESTAURANT LUNIA

25

Olderbekoop
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Veenhuizen: Maatschappij van Weldadigheid, Hollands Siberië, 
gevangenisdorp. Betreed een plek waar de rijke geschiedenis van 
het beroemde dorp nog voelbaar is. Waar het authentieke Maallust 
speciaalbier zijn oorsprong vond en de oude 
graanmaalderij haar bijzondere verhalen brouwt. 
Neem plaats tussen de koperen ketels en geniet in 
het sfeervolle Proeflokaal van vers bier, een stevige 
lunch en overheerlijke lekkernijen. Ervaar Maallust!

Proeflokaal Maallust
Hoofdweg 140    Veenhuizen

0592 - 388 971
proeflokaal@maallust.nl
www.maallust.nl

BIERBROUWERIJ MAALLUST

26

Veenhuizen
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Eetcafé & cafetaria 
De Oude Veenhoop
Veenhoopsweg 52   Smilde

0592 - 268 311
info@deoudeveenhoop.nl
www.deoudeveenhoop.nl

Een gezellige zaak met een warme en ontspannen uitstraling. Hierdoor 
voel je je altijd helemaal op je gemak, voor welke gelegenheid dan ook.
Het is de plek voor een lunch of plate of een gezellige borrel. Het            
enthousiaste team staat altijd voor je klaar en zorgt voor een gastvrije 
ontvangst. Kom langs en geniet.

EETCAFÉ DE OUDE VEENHOOP  
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Smilde



NIJStad ijs
Stationsstraat 23    Oosterwolde

06 - 11 20 83 11
info@nijstadijs.nl
www.nijstadijs.nl

In ijssalon nIJStad wordt volgens eigen receptuur dagvers schepijs 
gemaakt. Het assortiment biedt zeer uiteenlopende smaken van de 
traditionele tot unieke combinaties of zelfs met een knipoog naar de 
tegenovergelegen eigen bakkerij. Neem plaats op het terras voor (ijs)
koffie, milkshakes, ijs-mocktails, sappen, smoothies, lunchgerechten, 
snacks,  gebak of andere lekkernijen.

IJSSALON NIJSTAD
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Oosterwolde
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Restaurant Prins Heerlijck
Hoofdstraat 23    Beetsterzwaag

0512 - 382 455
info@prinsheerlijck.nl
www.prinsheerlijck.nl

Genieten in het groene hart van Friesland! Bij Prins Heerlijck eet je binnen 
of buiten in een prachtige omgeving. De verschillende vertrekken zorgen 
voor een unieke eetervaring. Naast een klassiek diner bieden we ook 
een smaakvolle lunchkaart aan. Laat je in de watten leggen door onze 
vriendelijke bediening en geniet.

PRINS HEERLIJCK
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Beetsterzwaag
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‘t Scha, restaurant, bowling en events 
Boerestreek 17    Appelscha

0516 - 426 680
info@tscha.nl
www.tscha.nl

Bij ‘t Scha is er voor ieder wat wils, samen genieten in ons restaurant en/
of op ons terras of gezellig bowlen op één van onze bowlingbanen onder 
het genot van een drankje en een hapje. Van heerlijke lunch, borrelhapjes, 
maaltijdsalades tot diverse vlees- en visgerechten vindt u bij ons op het 
menu. Daarnaast bieden wij verschillende bowlingarrangementen. 

RESTAURANT BOWLING ‘T SCHA  
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RCN Vakantiepark De Roggeberg 
De Roggeberg 1    Appelscha

0516 - 431 441
receptie-roggeberg@rcn.nl
www.rcn.nl

U bent van harte welkom in onze gezellige horecagelegenheid. Kom langs 
voor een kop koffie, lunch, diner, snack of borrel op ons terras. Binnenkort 
een feestje te vieren? Voor ieder is er een geschikt arrangement; Bak je 
eigen pizza op ons pizzaplein of kies bijvoorbeeld voor een van onze 
buffetten. We horen graag uw wensen en denken met u mee!

RESTAURANT DE ROGGEBERG  
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Appelscha
26



De Slotplaats
Foarwurkerswei 3    Bakkeveen

0516 - 541 333
info@slotplaats.nl
www.slotplaats.nl

DE SLOTPLAATS

32

Bakkeveen
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Restaurant De Tippe
Duerswâld 23    Wijnjewoude

0516 - 541 215
info@destripe.nl
www.destripe.nl

Hotel & restaurant De Stripe bevindt zich in het Friese wouden gebied. 
Gelegen aan de weg tussen Bakkeveen en Wijnjewoude heeft het bedrijf 
al sinds jaar en dag een gevestigde naam. Het hele jaar door kunt u hier 
terecht voor koffie met gebak, lunch en diner. In de zomer is het goed 
vertoeven op 1 van de terrassen, in de winter brandt de openhaard voor u. 
Mogen wij u dit jaar ook een keer verwelkomen? Ons team staat 7 dagen 
in de week vanaf 09:00 uur voor u klaar.

Welkom op De Slotplaats. Een plek om even heerlijk te ontspannen op 
het terras of ’s winters gezellig binnen bij de open haard. Het statige 
gebouw ligt aan de rand van het pittoreske dorpje Bakkeveen en kent 
een interessante historie. Kom langs na een stevige wandeling over het 
landgoed, dat aan het gebouw grenst. U kunt bij ons terecht voor heerlijke 
zoetigheden uit eigen keuken of een 
stevige lunch die iedere dag weer vers 
wordt bereid.

HOTEL & RESTAURANT DE STRIPE
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Wijnjewoude



 
Zorgboerderij De Stobbepoele
Haerweg 3    Elsloo

06 - 44 52 24 14
destobbepoele@live.nl
www.destobbepoele.nl

Op onze zorgboerderij genieten bewoners en dagbesteders elke dag. 
Naast het zorgen voor de dieren staan ze u graag te woord over wat er te 
doen is op onze zorgboerderij. Zij willen u vast rondleiden, zodat u kunt 
meegenieten van de zorgboerderij. Bekijk de dieren, kas, jeu de boules 
baan en het kloofschuurtje. En na zo’n uitleg is het heerlijk vertoeven op 
ons buitenterras met een kopje koffie/thee of iets fris. Ook hebben wij 
hierbij een lekkere gevulde koek of appelkoek.

DE STOBBEPOELE
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Elsloo

Restaurant De Tippe
Lesturgeonplein 5a    Vledder

0521 - 381 737
info@detippe.nl
www.detippe.nl

Midden in het centrum, kunt u terecht voor een heerlijk kopje koffie of 
cappuccino.  In 2017/2018 zijn wij 3de geworden in de grootste koffietest 
van NL.  Als u de koffie al heeft gehad, bent u ook aan het  juiste adres 
voor een heerlijke lunch, of lekker genieten van onze dinerkaart. Lunch 
serveren wij vanaf 12:00-17:00 en diner 
van 17:00-20:00. 

RESTAURANT DE TIPPE
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Vledder
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Trambaan 8
Trambaan 8     Oosterwolde

0516 - 858 900
info@trambaan8.nl
www.trambaan8.nl

Bij TRAMBAAN8 kunt u terecht voor de lekkerste koffie, lunch-                         
gerechten, huisgemaakt gebak, high tea, borrel en lekkere hapjes. Wij       
zijn een gezellige horecazaak die kwaliteit hoog in het vaandel heeft! 
Ook voor het organiseren van feestjes bent u 
bij ons aan het juiste adres.

TRAMBAAN8
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Oosterwolde
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Hotel Appelscha
Boerestreek    Appelscha

0516 - 432 600
info@campingalkenhear.nl
www.campingalkenhear.nl

Maak kennis met ons gastvrije team en de vernieuwde formule. Kom 
naar Appelscha, neem bij mooi weer plaats op ons riante en gezellige 
terras, maar proef ook van de heerlijke gerechten in ons restaurant De 
Turfwinning. Onze heerlijke samengestelde gerechten worden door onze 
Top Chef-koks voorbereid met natuurlijke 
(lokale) ingrediënten. 

RESTAURANT DE TURFWINNING
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Appelscha



Op een unieke locatie genieten van lunch of diner. Reserveer snel 
en   makkelijk uw tafel via www.bookdinners.nl. Wij zijn tot 31 oktober 
dagelijks geopend. U vindt ons tussen 
fietsknooppunt 21 en 23 in het 
sfeervolle dorpje Zorgvlied.

Hotel Restaurant Villa Nova
Dorpsstraat 38    Zorgvlied

0521 - 387 212
info@villa-nova.nl
www.villa-nova.nl

VILLA NOVA
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Zorgvlied

Theeschenkerij de Vissertún
Veneburen 12    Makkinga

0516 - 427 765
visserhus@kpnmail.nl
www.vissertun.nl

Theeschenkerij de Vissertún is een natuurlijke cottagetuin met gezellige 
hoekjes waar je heerlijk kunt genieten van verse thee of koffie met 
huisgemaakt gebak of een lekkere lunch. Ook voor een High Tea of een 
wat kleinere Afternoon Tea kun je bij ons terecht, wel tevoren reserveren.
Vanaf Hemelvaartsdag gaat de Theetuin open. We zijn dan open op vrijdag,

THEETUIN VISSERTÚN
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Makkinga

zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. Voor  
groepen zijn in overleg ook andere dagen mogelijk.

30



Herberg De Wilde Hof staat bekend om haar heerlijke pannenkoeken. 
De pannenkoeken worden bereid volgens een oud en onveranderd 
recept. Naast pannenkoeken kunt u op de menukaart ook  vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten vinden. Even uitrusten na een fietstocht of een 
wandeling? Bij De Wilde Hof kunt u ook terecht voor een lunch of een 
kop koffie.

Herberg De Wilde Hof
Middenweg 12    Vledder

0521 - 381 242
info@herbergdewildehof.nl
www.herbergdewildehof.nl

HERBERG DE WILDE HOF
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Vledder

Hotel Restaurant de Wapser Herberg
Ten Darperweg 104    Wapse

0521 - 551 278
contact@wapserherberg.n
www.wapserherberg.nl

De Wapser Herberg in Wapse is een fijne pleisterplek waar je even heerlijk 
kunt uitrusten met een hapje en een drankje na een fijne fietstocht. In de 
prachtige tuin is het heerlijk genieten van de rust bij het geluid van het 
kabbelende water van de vijver met waterval. En ook als het ‘s avonds wat 
kouder gaat worden vind je op het grote verwarmd buitenterras onder de

DE WAPSER HERBERG
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Wapse

grootste parasol van het noorden een 
heerlijk plekje voor een hapje en een drankje.
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Restaurant ‘t Witte Huis
G. W. Smitweg 20    Donkerbroek

0516 - 491 288
info@restauranthetwittehuis.nl
www.restauranthetwittehuis.nl

‘t Witte Huis in Donkerbroek is een modern & sfeervol restaurant met 
diverse zalen in het hart van de drie noordelijke provinciën. Service 
en gastvrijheid zijn vanzelfsprekende onderdelen van onze dagelijkse 
werkzaamheden. In ons restaurant bieden wij onze gasten een prachtige 
ambiance om in sfeer te genieten van een heerlijke maaltijd.

‘T WITTE HUIS
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Donkerbroek



De Woudvlinder is een creatief centrum met heel veel mogelijkheden. Wij 
organiseren workshops, kinderfeestjes, babyshowers, vrijgezellenfeestjes 
etc. Bij ons kan je ook genieten van een kopje koffie/thee met zelfgemaakt 
lekkers of een heerlijke high tea (evt. samen met een leuke wandelroute 
door de Compagnonsbossen.) Openingstijden 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur tot 16.00 uur 
of op afspraak.

De Woudvlinder Creatief Centrum
Veenwijksweg 5    Ravenswoud

06 - 20 59 10 77
info@dewoudvlinder.nl
www.dewoudvlinder.nl

DE WOUDVLINDER
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Ravenswoud

Dagbesteding en Theeschenkerij
Het Zwaantje
Boijlerweg 81   Boijl

06 - 57 04 40 42
info@dagbestedinghetzwaantje.nl
www.dagbestedinghetzwaantje.nl

33

In het midden van Boijl vindt u onze sfeervolle theeschenkerij met terras. 
De perfecte plek om te genieten van een heerlijk drankje. Om uw bezoek 
compleet te maken serveren wij verschillende soorten huisgemaakte 
taart en hebben wij een kleine lunchkaart. U wordt enthousiast geholpen 
door een van onze collega’s met 
een zorgvraag. 

HET ZWAANTJE 
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Boijl
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WH
H E R B E R G  V A N  W A P S E

Zalen

CateringRestaurant

Dagje Drenthe i.s.m  
Hotel Villa Nova

Drentse Fiets Pruverij  
van Marjolein Rink

Vernieuwde buffet  
arrangementen

Met de seizoenen   
mee wisselende   
kaart, bereid met              
streek producten.

Wijn en bier  
proeverij

De Herberg van Wapse een unieke locatie!
Verwarmd buitenterras, overdekt door de grootste  
parasol van Drenthe, buffetarrangementen, hotel met 
luxe kamers en faciliteiten. Prima startpunt voor fietsen 
en wandelen.

De Herberg van Wapse
Ten Darperweg 104 
7983 KP in Wapse

www.wapserherberg.nl
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FIETSSERVICE APPELSCHA


