
Mogelijkheden
De unieke ligging en de authentieke ambiance maken “De Watermolen” bij uitstek geschikt voor:

- Huwelijksfeesten - Recepties - Diner - Diverse arrangementen - Familiepartijen - 
- Twentse koffietafels - Bedrijfsfeest en Seminars -Zakenlunches- en diners - Promotiefeesten -

Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Dineren aan de Dinkel
Wilt u heerlijk onthaasten tijdens een diner op een van onze lommerrijke terrassen aan de Dinkel? Dat kan! 
Vanaf 17:00 uur kunt u uw keuze maken uit onze gevarieerde à la carte kaart. Om zeker te zijn van een 

fraaie plek om te dineren raden wij u aan om te reserveren.
 

Koetshuis Landgoed Singraven
Achter het huis Singraven, midden op het landgoed vindt u het koetshuis.

Dit rijksmonument is onderdeel van het landgoed Singraven en ligt verscholen achter het huis, in een bocht 
van rivier de Dinkel. In dit koetshuis zijn de authentieke details bewaard gebleven die de herrinnering 
levend houden aan vroegere tijden. Wij bieden u de mogelijkheden om uw huwelijksfeest, jubileum, partij, 
vergadering of productpresentatie te houden op de meest exclusieve plek op het landgoed: het koetshuis 

achter huis Singraven. Kijk voor een impressie op onze site.

L U N C H K A A R T

Restaurant De Watermolen

Landgoed Singraven

Schiphorstdijk 4

7591 PS Denekamp

Telefoon 0541 351 372

E-mail info@watermolen-singraven.nl

www.watermolen-singraven.nl
www.koetshuis-singraven.nl

Allergenen
1. Gluten - in granen, tarwe, gerst, rogge, haver, spelt en kamut
2. Schaaldieren - krab, kreeft en garnaal
3. Eieren - eenden, kwartel, kip en ganzenei.
4. Vis - Kabeljauw, heek, makreel, tonijn, baars, zalm, forel,  
 schol, tongschar, haring, ansjovis, sardine, karper, paling
5. Pinda  
6. Soja   
7. Melk en lactose  
8. Noten - amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten,
 pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten
9. Selderij  
10. Mosterd
11. Sesamzaad
12. Sulfiet
13. Lupine
14. Weekdieren



Salade’s

Geitenkaassalade  € 9,75
met geitenkaas en pecannoten afgelakt 
met honing van Landgoed Singraven 7,8,10 
Rijkelijk gevulde pastasalade € 8,95
met makreel en diverse soorten groentes 
van de ‘witte raaf’ 1,3,4,7,9

Bonte salade  € 9,25
met gemarineerde kipreepjes en ananas 5,6

Salade Oold Bleank € 9,75 
Geserveerd met rauwe ham, gekookt ei
en partjes peer van Oold Bleank uit Rossum 3

Tosti’s 

Traditionele tosti ham-kaas 1,7,12 € 4,95
Tosti Hawai met ham, kaas en ananas 1,7,12 € 5,65
Meergranen tosti € 7,95
van Twents boerenbrood met salami, 
beenham en brie 1,7,8,12

Open tosti € 8,25
met gebakken bacon, champignons, shiitakes 
uit Tilligte, uien en geitenkaas 1,7,8,12

Kroketten 

2 Van Dobben kalfsvleeskroketten   € 7,95 
met friet of brood 1,3,5,6,7,8,9,10,13

2 Van Dobben kaaskroketten   € 7,95
met friet of brood 1,3,5,6,7,8,9,10,13 

*Vegetarisch

Twentse Boekweit Pannenkoeken

Naturel  € 5,95
Appel  € 7,20
Spek  € 7,20
Ham  € 7,20
Gember  € 7,40
Ananas  € 7,40
Appel-spek  € 7,50
Appel-rozijn  € 7,50
Ananas-kaas  € 7,95
Ham-kaas  € 7,95
Spek-kaas  € 7,95
Gember-kaas  € 7,95
Dinkel spek, ui en champignons  € 9,10
Sagen ham, ui en champignons  € 9,10
Pannenkoek van het platteland  € 9,95
spek, ui, prei, paprika, met kaas en salami 

Allergenen informatie pannenkoeken 1,3,7

Hartige Pannenkoeken met fijne 
kruiden en pesto 

Hartig en vegetarisch € 9,10
met olijven, mais, geitenkaas en rucola sla
Hartig en vis € 9,10
met gerookte zalm, rucola sla en kruidenkaas 4 
Hartig en vlees € 9,10
met ham, salami, bacon, uien en champignons met 
rucola sla

Allergenen informatie 1,3,7,8

Soepen   

Licht gebonden tomatensoep € 5,25
met soepballetjes en verse tuinkruiden
1,3,6,7,9,11,12 
Groentesoep met kruidencroutons  € 5,10
1,3,6,9,10,11* 

Romige kerriesoep 1,7,9,10 € 5,10
Gebonden broccolisoep  € 5,25
met zongedroogde tomaten 1,7,9,10*

Broodjes

Robuust houthakkersbrood  € 8,75
met gerookte kipfilet en gebakken bacon
1,3,6,7,9,10,11,12

Maïsbaguette € 8,75
bereid met huisgemaakte Twentse eiersalade en 
tuinkruiden 1,3,7,8,10*
Toren van sandwiches € 8,50
belegd met makreelsalade, tomaat, komkommer
en rucola 1,3,5,7,10

Twents meergranenstokbrood € 8,95
met gerookte zalm en een dille creme 1,3,4,7,8,10 
Italiaanse bol € 8,75
met salami, champignons, ui, gegratineerd 
met kaas 1,3,7,8

Ciabatta € 8,95
belegd met oude kaas en pijnboompitten met 
een zachte tomatenchutney van ‘t Nije Eske 
te Beuningen 1,3,7,8*  

Uitsmijters & omeletten

Uitsmijter met kaas 1,3,7*    € 8,25
Uitsmijter met beenham 1,3,7,9,10   € 8,25
Uitsmijter met beenham en kaas 1,3,7,9,10  € 8,40
Uitsmijter speciaal € 8,95
met beenham, rosbief en kaas 1,3,7,9,10

Omelet € 8,75
met oude en jonge kaas met verse tuinkruiden 1,3,7*

Omelet € 8,75
met gebakken bacon, beenham, paddenstoelen,
uien en shiitakes van kwekerij Masselink   1,3,7,9,10

Plate service

Gebakken schnitzel € 14,95
met een shiitakestuinkruidensaus 1,3,7,9,10,12 
Gewokte kipreepjes € 14,50
met champignons, paprika en prei 1,9,12

Sjaslicks € 14,95
met huisgemaakte Twentse aardappelsalade en 
stokbrood 1,7,9,10

Gevulde champignons en shiitakes  € 13,95
met groenten van het landgoed Singraven, 
gegratineerd met kaas en verse tuinkruiden 3,7,9,10*

Spies van Ossenhaas  € 15,75
op gebakken champignons met kruidenboter  7,9,10 

Zalmfilet € 15,75
In de oven gebakken met een witte wijn dillesaus 
1,4,7,9,10

Plate gerechten worden geserveerd met frites en rauwkost


