Warme dranken

Bieren

Koffie 2,25

Gulpener van de tap 2,25

Cappuccino 2,50

Bavaria malt 0.0 2,25

*
*

*
*

Espresso 2,25

Radler 2.0 2,25

Latte macchiato 3,25

La Trappe puur, een heerlijk lichte trappist 3,50

*
*

*
*

Koffie gemaal 4,75

Vedette witbier 3,50

*

Warme chocolademelk met slagroom 3,25

Wijn

*

Thee 2,25

Rode wijn 3,75
*

Gebak

Witte wijn 3,75
*

Warme huisgemaakte apfelstrudel met ijs en slagroom 3,25
*

Rosé 3,75

Hang-op-taartje van eigengemaakte hang-op met vers fruit en
slagroom 3,25

Rode port 3,75

Koude dranken
Bio eko appelsap 2,85
*

Bio eko appel/vlierbessensap 2,85
*

Bio eko aardbeiensap 2,85
*

Cola/Cola light 2,25
*

Sourcy rood 2,25
*

Royal Club Bitter Lemon 2,25
*

Jus d’orange 2,35
*

Ice tea 2,45

*
*

Advocaatje met slagroom 3,75

Ontbijt van 9.00 tot 11.00 uur
Volledig verzorgd ontbijt, met o.a. koffie,
jus d’orange, warme broodjes en een eimuffin 9,75

High tea
Volledig verzorgde High Tea, op
reservering 17,50 per persoon.

Lunchgerechten vanaf 11.00 uur

Soepen
Tomatensoep 5,00

2 rundvleeskroketten met boerenbrood 7,00
*

Tosti van boerenbrood met ham en kaas 4,50
*

Broodje brie uit de oven met honing en walnoten 5,25
*
Gebakken bloedworst met gebakken appeltjes
in stroop 7,00

*

Mosterdsoep 5,00
*

Soep van de dag 5,00
*
De soepen serveren wij met boerenbrood

*

Wentelteefje 4,25
*
Gemaal ei 7,50

2 gebakken eieren rijkelijk belegd met o.a. ui, tomaat, paprika, champignons

*

Boerenbrood gezond 5,50

Boerenbrood belegd met kerriemayonaise, sla, tomaat, komkommer, ei, kaas en
ham

IJS

Sorbet 5,75
*
IJs met vers fruit 3,50
*
Hangop met vers fruit en slagroom 5,75

*

Broodje tonijn 5,50
*
Club sandwich 6,50

rijk belegde sandwich met o.a. gebakken ei, oude kaas en spek

*

Borrelhap 5,00
7 bitterballen

Diner
Wilt u dineren bij het Gemaal? Dat kan op afspraak. Laat u verrassen
met een menu of overleg met de gastvrouw over uw wensen.
Een 4-gangen menu kost vanaf 25,- p.p.
*

*

Snackschoteltje 5,00
stukjes brood met diverse smeersels

*

Wij serveren de lunchgerechten met frisse sla en een bolletje
huzarensalade.
*

Tip
Wandellunch 9,25

2 kroketten op boerenbrood met salade, koffie,
jus d’orange

*

Volledig verzorgde lunch met o.a. koffie, jus d’orange, soep,
gesmeerde broodjes, vers fruit en een ei-muffin, 16,50
*

Vergader- en groepsarrangementen
Wij verzorgen ook uw bedrijfsvergaderingen tot een maximum van 20
personen.
*

Het geven van een besloten feest of etentje in het gemaal of in de tuin
is een absolute aanrader. Bijvoorbeeld met een varken aan het spit of
een heerlijke buffet.
*
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons. Wij gaan zorgvuldig
om met uw allergie. Kruisbesmetting met allergenen in onze
keuken is nooit 100% uit te sluiten.

Logeren bij het gemaal

Geschiedenis

In de volledig gerestaureerde veldschuur bij het Gemaal Oude Rijn
bevindt zich een compleet ingerichte vakantiewoning.
De woning beschikt over eigen ingang, terras met openslaande
deuren, badkamer en keuken en een prachtig uitzicht over de weilanden en het water naast het gemaal. Een mooie uitvalsbasis voor
uw fiets- of wandeltochten. De prijs voor een overnachting in de
vakantiewoning bedraagt 97,50 inclusief ontbijt.
Prijzen vakantiewoning
Dag
Weekend
Lang weekend
Midweek
Week

87,75
175,50
263,25
350
500

Het Gemaal Oude Rijn is in 1882-1884 gebouwd als stoomgemaal voor
het gebied dat bekend staat als de Driedorpenpolder (Pannerden,
Aerdt en Herwen). Vanaf 1916 is het gemaal, als eerste in Nederland,
omgebouwd tot elektrisch aangedreven gemaal. Deze installatie is nu
nog te bekijken in het museum.
*

Gemaal Oude Rijn werkt met medewerkers die onder begeleiding een
kans geboden wordt om nieuwe ervaringen op te doen om een opstap
naar werk of studie mogelijk te maken.
Gemaal Oude Rijn, Deukerdijk 42, 6911 KL Pannerden
T. 0316-241757 | E. info@gemaalouderijn.nl

