e+

-t

L+

h+

-t

v+

-h +j +

b+

Tomatensoep
Vers fruitcocktail

4,25
4,25

Stokbroodjes uut 't klompie
met kruidenboter

Weet jij de weg?

4,00

-d

-n +

-po

MENUKAART

SNIJPLANK

BOTERVLOOT

MES

SOEPLEPEL

DESSERTBORD

OVEN

TAFELLAKEN

HOOFDGERECHT

PEPERMOLEN

VAATDOEK

KOFFIEKOPJE

RASP

VOORGERECHT

KOK

RECEPTUUR

WIJNKOELER

MAGNETRON

SERVET

ZOUTVAATJE

Maak een zin (2 woorden) van de

KINDERSCHOTELS
MET EEN LEUK CADEAU!
Kinderpannenkoek
(met stroop en poedersuiker)
Kinderpannenkoek zelf versieren
(met smarties, spekkies en fruit)
Spaghetti Bolognese
(met rundergehakt en kaas)
Frikandel*
Vegetarische frikandel*
Bitterballen* (4 stuks)

6.25
8,25
9,25
7,95
7,95
7,95

Kipnuggets* (4 stuks)
Kaassoufflé*
Knakworst* (2 stuks)
Gehaktballetjes* (4 stuks)
(van rundergehakt)
Kibbeling*
Vissticks* (4 stuks)
Schnitzel*
Broodje Kipburger*

8,50
8,50
8,95
9,50

KINDERMENU BIJ
HET LAND VAN BARTJE

ETEN BIJ
HET LAND VAN BARTJE

BIERGLAS

overgebleven 12 letters:

Bartje is op zoek naar z'n
brune bonen...

KINDER
VOORGERECHTEN

-m
-i

-v
f+

-p

9,50
9,50
9,75
9,75

* Met frites of gebakken aardappelen, groente, appelmoes en fritessaus

KINDERTOETJES
In een coole beker die je mag houden!
Kinderyoghurt
met siroop en slagroom
4,25

Vanille-ijs met slagroom
5,00
Kinderchocolade-ijs met slagroom
en een verrassingsei
7,00

BOLOGNESE

KINDERIJS

SLAGROOM

DRINKEN

KIPKLUIFJES

SPAGHETTI

ETEN

KIPNUGGETS

STROOP

FRIKANDEL

KOK

TOMATENSOEP

GENIETEN

LOL

TREK

GROENTESOEP

OBER

VISSTICKS

HAMBURGER

POEDERSUIKER

KAASSOUFFLÉ

POFFERTJES

Maak een woord van de overgebleven 6 letters:

BARTJE
Wie aan Drenthe denkt, denkt aan hunebedden, de mooie bossen, de natuur en aan… Bartje. In 1935
schreef Anne de Vries het kinderboek Bartje. Het ging over een jongetje dat opgroeide in een groot
arm Drents gezin. Zijn vader was arbeider en verdiende niet zo veel. De familie at vaak bruine bonen,
want die waren goedkoop. In de beroemdste scene uit het boek ging de familie aan tafel. Er stonden
weer bruine bonen op het menu. Voor het eten moest eerst gebeden worden. Maar Bartje wilde God
niet bedanken voor de bruine bonen, want hij vond ze niet lekker. Hij zei: “Ik bid nie veur brune bonen”.

BARTJE OP TV
In 1972 werd er een televisieserie gemaakt van Bartje. De serie is opgenomen in Drenthe. Heel
Nederland leerde zo Bartje en Drenthe kennen. Omdat er in de serie Drents wordt gesproken,
maakte iedereen in Nederland op die manier kennis met de streektaal. In 1954 werd een beeld van
Bartje onthuld. Het was een stenen beeld dat later werd vernield door vandalen. Daarna is er een
beeld van brons gekomen dat heel goed is vastgezet. Je kunt het beeld van Bartje bekijken in Assen
achter het Drents Museum.

