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Wifi: Lunchroom gasten

Code: Veurhuus7

(kleine letters)

Mooi daj d’r bint ________________________
Bij Lunchroom ‘t Veurhuus in Sleen - op de route van het Pieterpad en het Drenthepad - strijk je neer 

voor een rustgevende pauze na een actieve wandeling of voor een goed begin van je dag. De krant 

ligt al klaar om onder het genot van een kop koffie of thee gelezen te worden. Maak jouw ontbijt, 

brunch of lunch compleet met rustiek brood en vers beleg of kies iets lekkers van onze nieuwe 

borrelkaart.

Veel van de lekkernijen op onze menukaart zijn eigengemaakt, ook het gebak. Proeft u bijvoorbeeld 

eens onze heerlijke arretjescake of onze Veurhuuscake. Onze nieuwe menukaart heeft een ruim aan-

bod aan vernieuwde broodjes of andere verrukkelijke lunchgerechten die wij graag voor u maken. 

Heeft u iets te vieren, of heeft u gewoon zin in iets lekkers bij de borrel op een gezellige middag of 

avond? Team ’t Veurhuus maakt voor u heerlijke hapjesschalen. Vraag naar onze mogelijkheden.



Katrinus Kortwijk is naar eigen zeggen ‘niet 

zozeer in de wieg gelegd’ om kruidenier te wor-

den. Hoewel zijn moeder een klein winkeltje in 

Veenoord had, was hij er niet zoveel te vinden. 

Hij had een ander doel voor ogen en wilde een 

transportbedrijf oprichten, maar dat ging niet 

zo gemakkelijk, want de concurrentie was in die 

tijd enorm. 

Wiens hart wel degelijk bij het kruidenieren lag, 

was zijn vrouw Annie. In haar jeugd had ze al 

veel ervaring opgedaan in de slagers- en bak-

kerswinkel en zij zag er wel iets in om het win-

keltje uit te breiden tot een kruidenierswinkel. 

Dit begon met een noodwinkel, in Veenoord, wat 

uitgroeide tot een waardige buurtsuper. 

Ondertussen werden er vier dochters geboren, 

waarvan er eentje overduidelijk het onderne-

mersbloed heeft geërfd. Bea Kortwijk deelde 

op een dag mee: ‘Pap, ik wil wel voor je werken, 

maar dan wil ik een eigen winkel in Sleen’. En zo 

geschiedde. 

In 1999 werd de familie opgeschrikt door het 

plotselinge overlijden van Giel Klaver, de man 

van Bea en de vader van haar dochter Susan en 

zoon Bas. Het enorme verdriet 

ging niet samen met 

het draaiende houden 

van twee winkels en 

om die reden werd 

de winkel in Veenoord 

verkocht. 

In Sleen werd er in de jaren die volgden flink 

ondernomen door Bea, Susan en Bas. Er wer-

den een drogisterij, slijterij, kadoshop en een 

lunchroom geopend en de supermarkt droeg in-

middels de naam ‘Albert Heijn Klaver Kortwijk’. 

In 2017 krijgen ze de mooie kans om een Albert 

Heijn in Nieuw-Amsterdam over te nemen, tot 

grote trots van Katrinus, die het prachtig vindt 

dat de naam Kortwijk terug gevestigd is in het 

Tweelingdorp, waar het allemaal ooit begonnen 

is. 

Inmiddels zijn we 90 jaar verder en voelen we 

ons trots en gelukkig dat we een familiebedrijf 

zijn in het mooiste stukje van Drenthe, waar ons 

hart en ziel ligt. Dit vieren we graag met onze 

dierbare klanten, die begrijpen waarom we ons 

hier zo thuis voelen. 

Daarom staat er dit jaar een leuke activiteit op 

het programma en is het bovendien mogelijk om 

in het najaar te sparen voor een unieke puzzel, 

waar de mooiste bezienswaardigheden uit onze 

mooie omgeving op afgebeeld staan. 

90 jaar Klaver Kortwijk



Welkom in het prachtige brinkdorp 

Sleen. Van oorsprong is Sleen een 

agrarisch dorp, wat te zien is aan 

de vele oude boerderijen. Beziens-

waardigheden in Sleen zijn de NH 

Kerk (15e eeuw), de molen de Hoop 

en het voormalige gemeentehuis. 

Maar er is in deze omgeving nog veel 

meer moois en leuks om te zien en 

bezoeken! Tip: Download de gratis 

Hunebed Highway app om de omge-

ving te ontdekken, te profiteren van 

aantrekkelijke kortingen, het gemak 

van direct boeken en nog veel meer. 

Mazzel

Als je hier dan toch bent, neem dan 

vooral even een kijkje bij onze bu-

ren, de gloednieuwe SHOP-IN-SHOP 

Mazzel. Hier is onder andere de TIP 

gevestigd, die je graag voorziet 

van toeristische informatie. 

Daarnaast kun je hier terecht 

voor fiets- en wandelroutes, 

souvenirs en streekproducten. 

Ook vind je hier een club dames 

die sokken breien, een keramiek-

maakster met hele authentieke 

mokken en keitjes en je kunt er 

ook terecht voor kleding, siera-

den, sjaaltjes, woondecoratie en 

cadeauartikelen. 

In het midden van Mazzel staat 

een grote tafel waar bezoekers, 

Pieterpadlopers en toeristen (of 

vrienden en familie) even kun-

nen zitten voor een kletspraatje, 

even samen te breien onder het 

genot van koffie of thee.

MaZZel



Sencha orange geMber
Een heerlijke groene thee met pit geschikt 
voor elk seizoen dankzij de warme smaken 
van gember en zoethout en de verrassende 
combinatie met citrus
ingrediënten: gember, zoethout, lemon 
grass en sinaasappelschil

engelse Melange 
Een heerlijke gemoedelijke thee met 
een karakteristieke smaak
ingrediënten: zwarte thee

neem uw favoriete thee 
nu ooK Mee naar huis!

onZe thee voor thuiS 3,95 
veurhuus thee
Een verrassende thee die u niet kunt 
overslaan
ingrediënten: rooibos, rozenbloesem, 
korenbloesem, zonnebloembloesem, 
honing, anijs en sinaasappelschil

Slener lente
Een groene thee met rozenknopjes 
en de Drentse heidebloesem
ingrediënten: rozenbloesem, heide,
 jasmijn, gepofte rijst en suiker hartjes

Slener ZoMer
Een frisse witte thee met lemongrass 
en passievrucht
ingrediënten: lemongrass, kokos, 
passievrucht, citroen, rozenblaadjes, 
korenbloembloesem, goudsbloembloesem, 
zonnebloembloesem en bramenbladeren

drooM van drenthe
Deze zwarte thee is een echte
allemansvriend, een heerlijk zachte 
en licht bloemige thee
ingrediënten: korenbloembloesem, 
saffloerbloesem en zonnebloembloesem

Sinaasappel Chai
Een heerlijke smaakvolle thee met een 
waanzinnige combinatie van frisse stukjes 
sinaasappel gecombineerd met de warme 
smaken van kardemon en gember
ingrediënten: rooibos, gember sticks,
kardemon en sinaasappelschil

Straatje van vermeer
Een zoete groene thee die zowel warm 
als koud gedronken kan worden! 
ingrediënten: banaan, aardbei en honing



dranKen
warme dranKen
Koffie  2,50
Cappuccino  2,75
Latte macchiato   3,00
Espresso   2,50
Thee  2,50
Verse muntthee met citroen         3,00
Verse gemberthee met sinaasappel       3,00
Warme chocolademelk    3,00

leKkerS bij de Koffie
Opoe’s appeltaart   3,00
(soms met verrassende vulling)
Arretjescake  2,00
Veurhuuscake  2,00
Kruidcake  2,00
Brownie  2,00
Monchou taart   3,00 
Koffie met likeur en arretjescake  6,00
Slagroom  0,50

frisdranKen
Cola  2,75
Cola zero  2,75
Fanta  2,75
Cassis  2,75
Fuze tea sparkling black  2,75
Fuze tea greentea  2,75
Fuze tea peach    2,75
Finley bitter lemon  2,75
Finley tonic  2,75
Finley ginger ale  2,75
Appelsap  2,75 
 
Jus d’Orange  2,75
Chaudfontaine blauw  2,75
Chaudfontaine rood  2,75
Fristi   2,75
Chocomel  2,75
Ranja  1,00



Soepen Geserveerd met een brood en dips 

Mosterdsoep  6,00
Met droge worst en bosui   

Soep van de dag   6,50
Vers bereide soep

belegde broodjes Wit, bruin of spelt brood

Gezond  6,50
Ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, sla en een lekkere dressing

Brie   6,00
Brie, walnoten en honing  

Geitenkaas  6,00
Warme bacon, geitenkaas en cranberry compote

Carpaccio  7,00
Carpaccio, rode ui, pesto mayo, rucola, ei, zongedroogde tomaat,

Parmezaanse kaas en broad beans

Huisgemaakte gehaktbal  6,50
Volgens eigen recept 

SandwiCh Drie plakken brood geserveerd met chips

Sandwich ei  9,00
Eiersalade, bacon en rucola

Sandwich zalm  9,50
Zalm, komkommer, bosui, sla en honingmosterd dressing

Clubsandwich  9,00
Kipfilet, bacon, kaas, ei, zongedroogde tomaat, komkommer, 

rode ui, rucola en een lekkere dressing 

uitsMijter Drie eieren met twee plakken brood    

Uitsmijter ham en kaas                             8,00

Uitsmijter zalm                                         8,50 

LUNCH



toSti’S
Tosti ham en kaas  5,00
Klassieke tosti met ham en kaas

Veurhuus tosti  5,00
Kaas, tomaat en ui

Boerentosti  6,00
Oude kaas, droge worst, bosui

Kip tosti  6,00
Kipfilet, kaas, tomaat, rucola en pesto

Italiaanse tosti  5,00
Cervelaat, mozzarella, zongedroogde tomaat en rucola,  

verse Salade Gereserveerd met brood en dips

Salade zalm  10,00
Sla, zalm, ei, tomaat, komkommer, ui, yoghurtdressing en 
Parmezaanse kaas

Salade carpaccio  10,00
Sla, carpaccio, rode ui, pesto mayo, Parmezaanse kaas en 
broad beans
                         
rondje veurhuus 
Mosterdsoep, boerentosti, sandwich ei en een wrap carpaccio       p.p.   12,50
te bestellen vanaf twee personen                           
       
KinderMenu Voor de krummels 

Kidsbox   4,50
Keuze uit poffertjes of een tosti, pakje drinken, fruit en een verassing

Poffertjes  3,00
Met poedersuiker

Kindertosti  3,00
Met ham, kaas of ham en kaas

Vertel ons uw allergieën of dieetwensen, 
dan houden wij hier rekening mee. 



bier
Heineken pilsener van de tap      2,90

Affligem blond  4,50

Affligem Belgisch wit 4,00

Texels Skuumkoppe   4,60

Amstel Radler 2.0  3,50                           

Maallust Armoedzaaier  4,00

Maallust de Weldoener 4,20

Maallust Mooie Madam 4,40

Maallust Zware Jongen  4,50

Maallust de Kolonie   4,00

Heineken 0.0%  3,00

Amstel Radler 0.0%  3,00

Affligem Blond 0.0% 3,50 

wijn
Pinot Grigio 4,00

Chardonnay 4,00

Zoet 4,00

Rosé 4,00

Rood 4,00

borrelKaart
Bakje met nootjes 3,00

Bakje met olijven 3,50

Kaasstengels  6,00

Brood met dips  6,00

Brood met aioli, pesto, 

kruidenboter en olijven

Nacho’s 6,50

Tortilla chips, kaas, bosui, 

crème fraiche en dips

borrelplanK         10,00
Puntjes jong belegen kaas, 

puntjes oude kaas, kaassticks, 

droge worst, scrocchi mare met dip, 

komkommer, bakje mosterd dille saus

veurhuusplanK 15,00
Puntjes jong belegen kaas, 

puntjes oude kaas, gehaktballetjes,

tomaat mozzarella stokje, 

brood met dips, nacho’s, 

komkommer, bakje mosterd dille saus



hapjesSchalen
De hapjesschalen zijn te bestellen voor 10,15 of 20 personen

Klavertje hapjesSchaal 
Gevuld ei 10 p.  22,50 
Kaas, worst, zilverui 15 p.  30,00
Boterhamworst, augurk 20 p.  35,00
Wrap, roomkaas, zalm
Gehaktbal
Ham, roomkaas
Wrap, pesto, runderrookvlees, rucola, broad beans
Runderrookvlees, brie

’t veurhuus    
Wrap, pesto, runderrookvlees, rucola, broad beans 10 p.  30,00 
Komkommer, roomkaas, zalm 15 p.  35,00 
Prikker tomaat, mozzarella, basilicum 20 p.  40,00
Gevuld ei speciaal
Runderrookvlees, eiersalade
Wrap, roomkaas, kipfilet, rucola, zongedroogde tomaat
Kaaspuntje, rolletje ham, Amsterdamse ui
Oude kaas met bakje mosterd 

boerenSchaal   
Droge worst 10 p.  22,50
Leverworst 15 p.  30,00
Oude kaas met bakje mosterd 20 p.  35,00
Gehakballetjes 
Verse worst
Boterhamworst met augurk
Prikker met kaas, worst en Amsterdamse ui



Lunchroom ’t Veurhuus is ook favoriet bij kinderen, 

omdat je hier heerlijk en veilig kunt spelen, genieten 

van een Kidsbox (of een andere lekkernij, speciaal 

voor kinderen) en je mag ook nog eens een cadeautje 

grabbelen uit onze schatkist! Zo, als dat geen 

feestje is? 

in de ZoMermaanden 
Kun je bij onS genieten 
van heerlijk vers 
italiaanSe Schepijs!

high tea                                                                                                                          
Met onze high tea (€19,95, p.p.) geniet je van onze 

meest verrukkelijke lekkernijen. Wat deze High Tea zo 

uniek maakt, is dat al ons heerlijks huisgemaakt is! 

wifi: 
lunchrooM 
gaSten, 
Code: Veurhuus7



op de hoogte 
blijven?
Lunchroom ’t Veurhuus heeft nu een eigen 
Facebookpagina en een Tiktok-account.
Like onze pagina en volg ons op Tiktok en 
blijf op de hoogte van onze lunchroom!

hoera, 
da 10 jaar!
DA Drogisterij Klaver 4 vierde feest, want 

afgelopen maart bestonden zij alweer 10 

jaar! Klanten mochten draaien aan het 

Rad van Fortuin en konden leuke prijzen 

winnen, er was een kassabonactie, trak-

taties en leuke aanbiedingen. Van harte 

gefeliciteerd met het jubileum! 

Kent u 
tripadviSor?                                                                                                                                     
Via deze site kunt u beoordelingen 

bekijken over steden, hotels, 

restaurants en bezienswaardigheden. 

Wij staan daar ook tussen! 

Neem eens een kijkje op de site 

en laat een beoordeling achter.




