
Klassieke borrelplank • 20 
Gevuld met alles wat lekker is: 

vleeswaren, kaas, brood, zoutjes… en 

natuurlijk een bittergarnituurtje. 

 
 
Culinaire borrelplank • 27 
Een bomvolle plank met o.a. rundertartaar 

van Vechtdalrund, bieterballen en luxe 

wraps. 

 

In samenwerking met AMUSED - food & wine 

 
 
Nacho’s uit de oven • 7 
Lekker warm, met gesmolten kaas, crème 

fraîche en sjalot. We serveren ze met 

guacamole, creamy cheese- en chilisaus. 

 

Tip! Maak ‘m lekker spicy met jalapeño 

pepers - 0,75 

Zin in een extra topping?  

Kies uit gehakt of kip - (+ 1) 

 
 
Bitterballen • 7 
Een portie van acht bourgondische 

bitterballen, geserveerd met echte Zwolse 

mosterd. 

 
 
Luxe bittergarnituur • 9 
Portie van 12 stuks gemengd 

bittergarnituur met bourgondische snacks, 

geserveerd met chilisaus en Zwolse 

mosterd. 
 
 
Crispy Chicken • 6 
Vijf malse kippendijstukjes in een 

crunchy jasje, geserveerd met chilisaus. 

 
 
Edamame boontjes • 5 
Voor als je ook nog een beetje gezond wil 

snacken. 

 
 
Kaasplankje • 6 
Boeren kruidenkaas, jonge kaas en 

oude kaas geserveerd met balsamico 

dressing. 

 
 
Loaded fries • 7 
Onze heerlijke oerfriet, overladen met 

gesmolten kaas en sjalot. En on the side: 

truffelmayo en creamy cheesesaus.  

 

Tip! Maak ‘m lekker spicy met jalapeño 

pepers - 0,75 

Zin in een extra topping?  

Kies uit gehakt of kip - (+ 1) 

 
 
Kinderbuffet  

Een lekker maaltje met friet, minisnacks, 

poffertjes en wat rauwkost. 

2 t/m 4 jaar - 6,50 

5 t/m 12 jaar - 10 

MENU

 

Warme apfelstrudel • 4,50 
De Oostenrijkse klassieker, met een 

bolletje vanille-ijs.  

 

Hazelino schuimgebak • 3,50 
Romig, krokant en overheerlijk. 

Gebak



Onze koffie is ook met sojamelk  

(+ 0.20) of cafeïnevrij te bestellen  

(+ 0.25). 

 

Latte Macchiato  • 3,40 
 

Flat White • 3,85 
 

Koffie Verkeerd • 2,85 
 

IJskoffie • 3,50 
Espresso, melk, karamel 

 

Verse Muntthee  • 3,20 
 

Verse sinaasappel/gemberthee 

• 3,20 
 

Irish Coffee (alc.) • 7 
Jameson whisky, slagroom 

 

Italian Coffee (alc.) • 7 
Amaretto, slagroom 

 

Spanish Coffee (alc.) • 7 
Tia Maria, slagroom 

Onze tip: Licor 43 i.p.v. Tia Maria 

 

French Coffee (alc.) • 7 
Grand Marnier, slagroom 

 

Warme chocolademelk • 2,95 
Slagroom (+ € 0,50) 

 

Warme STROHcolademelk (alc.) 

• 7 
Slagroom 

 

 

Naast onze specialiteiten is het 

natuurlijk ook mogelijk om een gewoon 

kopje koffie (2,30) of thee (2,30) te 

bestellen.

Apérol Spritz • 7 
Apérol, prosecco, Chaudfontaine sparkling 

 

Limoncello Spritz • 7 
Santocci limoncello, prosecco, Chaudfontaine 

sparkling 

 

Long Island • 9 
Smirnoff Vodka, Tequila, Bacardi, Coca-Cola 

 

Porn Star Martini • 8 
Smirnoff Vodka, passievrucht, vanille 

 

Moscow Mule • 8 
Smirnoff Vodka, bitters, ginger beer 

 

Mojito • 7 
Bacardi, limoen, munt, Chaudfontaine 

sparkling 

 

Mojito Strawberry • 7,50 
Bacardi Razz, aardbei, limoen, munt, 

Chaudfontaine sparkling 

 

Espresso Martini • 8 
Espresso, Tia Maria, Smirnoff Vodka 

 

Hugo • 6 
Prosecco, vlierbloesem, munt 

 

 

 

 

 

Gordon’s Gin Tonic • 7 
Gordon’s gin, Finley tonic, komkommer 

 

Pink Gin Tonic • 7 
Gordon’s Pink gin, Bols strawberry, Finley 

tonic, aardbeien 

 

Hendrick’s Gin • 8 
Hendrick’s gin, Fever Tree Mediterranean 

tonic, komkommer 

 

 

 

 

 

Virgin Mojito • 6 
Ginger ale, limoen, munt, Chaudfontaine 

sparkling 

 

Virgin Tonic • 6 
Ginsin 0,0% gin, Finley tonic 

 

Koffie en thee - 
maar net even 
anders

Cocktails

Gin Tonic

Mocktails 

Speciaalbieren
 

Mafkees - Weizen Spelt (5,5%)  

•  4,50 
Deze weizen is een ode aan de molen in Ommen 

op initiatief van molenaar Anton Wolters en 

herbergier Hans van Lingen. Gebrouwen van 

gerst, tarwe en spelt. Een combinatie die het 

bier een mooie, zachte frisse smaak geeft. 

 

  

Blonde Bertha – Blond (6,8%) • 
4,50 
Onze blonde Bertha is een aangenaam, ietwat 

zoetig blondje. Na de eerste ontmoeting proef 

je ook de kracht van Bertha. Gebrouwen met 

pils, pale mouten en saaz hop. Dat maakt deze 

blond uniek met een krachtige smaak. 

 

 

Volbloed – Dubbel (6,8%) • 4,50 
Temperamentvolle dame. Deze volmout dubbel is 

gebrouwen met zes verschillende mouten. Dit 

geeft een bijzondere mix van moutkarakters. 

Vol van smaak. De smaak is fruitig en 

lichtbitter met een lange afdronk.  

  

 

Dikke Bolle – Tripel (8,5%) • 4,50 
Bier met ballen! Gebrouwen met fijne mouten, 

hop en een kruidenmelange. Dat maakt deze 

kruidige tripel uniek. Is goed te combineren 

met bitterballen.  

 

 

Eigen Wiez – Rogge weizen (5%)  

• 4,50 
Beter eigenwies dan helemoal niet wies. Een 

mix van 3 moutgranen; gerst, rogge en tarwe.  

De rogge weizen heeft een lichte limoensmaak, 

wat het bier een frisse smaak meegeeft. 

Lekker in de stralende winterzon. 

 

  

Lanterfanter – Dunkel weizen 
(6,2%) • 4,50 
Mijn begeerte naar luiheid is al een begeerte 

te veel. Dunkel weizen is een moutig zacht-

zoet bier met tonen van banaan en kruidnagel. 

Gebaseerd op de oude traditie uit Beieren, 

Duitsland. 

 

  

Pippi – Indian Pale Ale (6,8%) • 
4,50  

“Je kunt het leven ook met een vrolijk 

gezicht serieus nemen.” Ode aan Pippi 

Langkous. Indian Pale Ale gehopt met de 

Amerikaanse hopsoorten Amarillo en El dorado. 

Met tonen van perzik en abrikoos.

Il Cigno Pinot Grigio  

Een mooie wijn met een geur van wit fruit, 

zoals appel en peer. De smaak is zacht met 

frisse zuren en een aroma van bloemen en 

citrus.  

Glas • 4,25  |  Fles • 18 
 

 

Croix d’Or Chardonnay 

Deze wijn heeft een mooie gele kleur en een 

open karakter met in de neus aroma’s van 

citrus en grapefruit. De mooie ‘vettige’ 

structuur is goed in balans met de zuren van 

de wijn. 

Glas • 4,25  |  Fles • 18 
  

 

Drosdy Hof Rosé   

Fonkelend zalmroze van kleur met de fruitige 

geur en smaak van aardbei, rode bessen en 

granaatappel. Frisfruitig, milddroog en 

verkwikkend. 

Glas • 4,25  |  Fles • 18 
 

 

Croix d’Or Cabarnet Sauvignon  
Deze wijn heeft een mooie dieprode kleur met 

in de neus duidelijk aanwezige aroma’s van 

zwarte bes en cederhout. De smaak is fruitig, 

rijk en elegant met een lange afdronk. 

Glas • 4,25  |  Fles • 18 

Huiswijnen

Wijn voor de 
fijnproevers

Torres Verdeo  

Verdejo • Rueda, Spanje • 27 
 
Torres vindt haar oorsprong in 1970 als 

kleine wijngaard in de buurt van Barcelona. 

Sindsdien is dit wijnhuis uitgegroeid tot een 

van de grootste en toonaangevende 

wijnbedrijven van Spanje.  

 

Een wijn met uitgesproken tonen van tropisch 

fruit, citrus en een vleugje venkel. De 

afdronk is lang in de smaak, waarin opnieuw 

het groene fruit naar voren komt.  

 
Awards 

2014 • Selecion Mondiales, Canada: Goud 

Dark Horse   
Chardonnay • Californië, Verenigde 
Staten • 28 
 

De druiven voor deze chardonnay zijn 

geselecteerd uit vooraanstaande wijngaarden 

in Californië door wijnmaker Beth Liston.  

 

Dark Horse Chardonnay biedt heldere, 

overvloedige aromás van gebakken appel en 

perziken, gelaagd met boterachtige tonen van 

geroosterd eiken en karamel. De rijke smaken 

worden mooi aangevuld door een verfrissend 

scherpe zuurgraad, met als hoogtepunt een 

zachte, aanhoudende afdronk.  

 
Awards 

2019 • Wine Enthusiast: 87/100 & Best Buy 

2019 • Texsom International Wine Competition: Gold 

2019 • Tasting Panel: 92/100 

2019 • San Diego International Wine & Spirits 

Challenge: Silver

AIX Rosé  
Grenache, Cinsault, Syrah  
Provence, Frankrijk • 32 
 

AIX Rosé is een van de bekendste rosé wijnen 

in Nederland. Deze heerlijke frisse rosé 

wordt geproduceerd op een 130 jaar oude 

wijngaard Domaine Saint Aix in de Provence, 

Frankrijk door Eric Kurver, een Nederlandse 

wijn enthousiast.  

 

AIX Rosé biedt stijlvolle tonen van bloemen, 

watermeloen en aardbeien in een helderen, 

levendige, pure stijl met een medium tot 

lichte body. Deze perfect doordrinkbare rosé 

is moeilijk te weerstaan. 

 
Awards 

2019 • Gilbert & Gaillard: Gold 

2018 • Mondial du rosé Or: Gold

Torres Altos Ibéricos Crianza  
Tempranillo • Rioja, Spanje • 28 

 

Torres vindt haar oorsprong in 1970 als 

kleine wijngaard in de buurt van Barcelona. 

Sindsdien is dit wijnhuis uitgegroeid tot een 

van de grootste en toonaangevende 

wijnbedrijven van Spanje. Vernoemd naar het 

prachtige schiereiland Alto Otero, waar de 

wijngaard voor deze wijn ligt.  

 

Rijke fruitaroma’s (kers, zwarte pruimenjam) 

met kruidige (groene peperkorrel) en rokerige 

tonen. Intens, warm, met stevige tannines, 

mooi gestructureerd door rijping op eikenhout 

en subtiele fruitzuurheid. 

 
Awards 

2018 – Tim Atkin: 90/100

Schlumberger Sparkling Brut 

Classic  
Welschriesling, Pinot blanc, 
Chardonnay • Wenen, Oostenrijk • 29 
 

Vandaag de dag is Schlumberger de oudste en 

meest traditionele producent van mousserende 

wijn in Oostenrijk.  

 

Schlumberger Sparkling Brut is een 

mousserende wijn met aroma’s van abrikoos en 

groene appel. De wijn heeft een fijne bubbel 

en een uitgebalanceerde harmonieuze smaak met 

tonen van rijp fruit.  

 
Awards 

2019 • 23 Berliner Wein Trophy: Gold 

2019 • Champagne & Sparkling Wine World 

Championships: Silver 

2018 • China Wine and Spirits Awards: Gold

Deze topwijnen zijn alleen per fles 

verkrijgbaar



Van warme zomer naar 

knusse winter. Bij De Belten 

hebben we ons terras 

omgetoverd tot 

een knusse, verwarmde 

plek om tijdens de 

wintermaanden lekker te 

borrelen met familie, 

vrienden, collega’s, 

teamgenoten en buren.  

 

TIJD VOOR EEN FEESTJE 

Dit jaar zijn we voor het eerst ook ’s 

winters open! Dus of je nu een 

teamuitje organiseert of 2022 in wil 

luiden met een nieuwjaarsborrel: de 

hele winter kan je op ons verwarmde

buitenterras terecht terwijl we binnen 

de ultieme kerstsfeer creëren. 

 

Denk aan: 

• Teamuitje

• Buurtborrel

• Vrijmibo

• Sinterklaasfeest

• Kerst- en nieuwjaarsborrel

• Vergaderingen 

 

Maatwerk 

We werken met vaste arrangementen, 

maar ieder feestje en iedere borrel is 

anders. Vraag ons personeel gerust 

naar wat we voor jou kunnen betekenen, 

we doen graag een voorstel

op maat. 

 

Dirk Fraterman 

Horecamanager

horeca@debelten.nl

06 82 69 15 09

  
BIJ DE BELTEN

OOK VOOR BORRELS  
EN FEESTJES 

Winter


