
Kleine kaart
Kleine kaart



Café crème ................................................................... 2,45 

Thee ................................................................................. 2,45

Cappuccino ................................................................. 2,45

Espresso ......................................................................... 2,45

Koffie verkeerd ........................................................... 2,45

Latte macchiato ........................................................ 3,15

Cafeïnevrije koffie .................................................... 2,45

Warme chocolademelk ......................................... 3,35

Slagroom ....................................................................... 0,50

Verse mintthee met honing................................ 3,35

Melk / karnemelk ..................................................... 2,45

U voelt het meteen wanneer u zich op een landgoed bevindt: statige 
landhuizen, bijzonder mooi aangelegde parken en een rustgevende 
sfeer. Wij heten u van harte welkom bij Restaurant De Watermolen 
Singraven, een bijzonder sfeervol etablissement met een rijke historie.

De roots van onze omgeving gaat terug tot het jaar 1381. Door de 
eeuwen heen bevonden het landgoed, het bijbehorende landhuis 
en de watermolen zich in handen van verschillende adellijke 
families. Het restaurant waarin u zich nu bevindt is van oorsprong 
een molenaarshuis. Al eeuwenlang stroomt het water van de Dinkel 
langs het authentieke waterrad. Terwijl de boeren in vroegere tijden 
genoten van een borreltje, werd hun graan gemalen voor verdere 
verwerking.

Inmiddels staat de vierde generatie van de familie Dissel aan het roer 
van Restaurant De Watermolen. De eerste twee generaties waren nog 
echte molenaars, de laatste twee horecamensen pur sang. Laat u 
verrassen door de smaakcombinaties van onze Twentse keuken. En 
kom vooral nog eens terug als het u bevalt!

Met warme groet,

Karin & Ronald D issel en het team

De smaak van een landgoed

KOFFIESPECIALITEITEN

Godencappuccino ................................................... 4,45
advocaat ontmoet warme cappuccino

Latte macchiato after eight ................................ 3,95
de fijne mintsmaak ontplooit zich in een  
klassieke latte macchiato

IJskoffie .......................................................................... 4,95
koffie bereid met boerenroomijs en slagroom

Warme dranken

Appelgebak van onze banketbakker
met slagroom ............................................................. 3,55

Twentse boerenjongensvlaai met slagroom.. 3,55

Monchou gebak met kersen en slagroom.. 3,75

Brusselse wafel .......................................................... 4,95
met een bol boerenroomijs, warme kersen 
en slagroom

Ambachtelijke Twentse krentenwegge ....... 2,95
met roomboter

Lekkernijen

-  Hee f t  u  een  a l l e rg ie ,  me ld  he t  ons  -

Beukenhorst
KOFFIE

De koffiebonen die wij gebruiken voor de 
koffie komen van Beukenhorst. Beukenhorst 
koffie is een zelfstandige koffiebranderij in 
Lichtenvoorde, die de koffie op ambach-
telijke wijze brandt.  Hieronder staan onze 
koffiespecialiteiten gepresenteerd van 100% 
arabica classic bonen.
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Waar eet u vanavond?
Het concept ‘Meerdere Malen’ geeft u de kans 
om onze complete menukaart te proeven, 
in de vorm van kleine gerechtjes. 
U kunt onbeperkt genieten van een smaakvol 
avondje uit met uiteenlopende, verrassende 
smaken.



Twentse streekbieren
Othmar zomer goud
0,33 ltr., 5,3% fles ......................... 4,50
Othmar goud is een ongefilterde
pilsner uit Ootmarsum. Volle 
smaak, niet al te bitter en neigt  
een beetje naar blond bier.

Othmar weizen
0,33 ltr., 5,8% fles .......................... 4,75
Bier van hoge gisting met een 
fruitige, rijke en romige smaak.

Othmar rauchbier
0,33 ltr., 6,2% fles ......................... 4,95
Doordat de mout van dit 
ondergistende Rauchbier gerookt is 
boven beukenhout is een speciale 
smaak ontstaan, uniek bier met een 
intens karakter.

Grolsch fles  
0,30 ltr., 5% fles ............................ 3,25
Premium pilsner, stevig goudblond 
bier met een volle smaak.

ALCOHOLVRIJE DRANKEN

Cola (light), sinas, cassis, 7-up, 
tonic, bitter lemon, spa, rivella, 
ice tea (flesje) .............................................................. 2,50

Appelsap, jus d’orange, druivensap,  
tomatensap .................................................................. 2,50

Chocolademelk, fristi.............................................. 2,40

Alcoholvrij bier (flesje) ./........................................ 3,25

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Glas bier van de tap ................................................ 2,50
0,25 ltr. Heineken. Overige biersoorten zie bierkaart

Sherry, port, martini ............................................... 3,85

Jenever, kersen / bessen ....................................... 3,10

Sagenlikeur .................................................................. 3,25

Advocaat met slagroom ....................................... 3,60

Twentse boerenjongens 
op brandewijn ............................................................ 3,60

Binnenlands gedistilleerd vanaf ...................... 3,00

Buitenlands gedistilleerd vanaf ........................ 3,95

Dranken VIN DE LA MAISON

De wijnen die u per glas kunt bestellen zijn zorgvuldig 

uitgezocht en hebben wij hieronder vermeld. Uiteraard 

kunt u ook onze uitgebreide wijnkaart inzien. Hierop 

staan diverse wijnen die u per fles kunt bestellen. 

WIT:
Domaine Pujol Izard ............................................... 3,90 
mediterrane wijn van de chardonnaydruif

Finca los Trenzones, sauvignon ...................... 4,10
fruitige wijn met een groene zweem

Weisser Burgunder Rheinhessen .................... 4,40
milde zachte smaak en fruitige geur

ROOD:
Domaine Pujol Izard ............................................... 3,90
wijn met een fruitig en kruidig bouquet

Finca los Trenzones, Tempranillo ................... 4,10
krachtige volrode wijn met licht hout tonen

De la Chapelle, Merlot ........................................... 4,50
kruidige afdronk van zwarte kers

Een goede gelegenheid om te borrelen is er eigenlijk 

altijd wel! En daar hoort een lekker hapje bij. Bij een 

heerlijk glas wijn of een biertje past natuurlijk altijd 

een van de onderstaande borrelgarnituren. 

Diverse broodsoorten ............................................ 4,95
met een duo van sausjes

Ouderwetse bitterballen ...................................... 5,85
10 stuks

Gevarieerde borrelgarnituur ............................. 8,50
16 stuks, bestaande uit diverse snacks

Verrassend plankje met Hollandse kaas 
en worst van “Skier Woske” ................................. 6,95

Heineken pilsner van de tap
0,25 ltr., 5% glas ............................................................ 2,50
0,50 ltr., 5% glas ............................................................ 4,60
fris premium pilsner, lekker doordrinkbaar, 
traditioneel recept

Wieckse witte
0,30 ltr., 5% fles .............................................................. 3,50
verfrissend witbier, heerlijk zacht van smaak

Erdinger weißbier 
0,33 ltr., 5,3% fles ........................................................... 4,35
weizenbier, friszacht van smaak, fruitig in afdronk

Affligem dubbel 
0,30 ltr., 6,8% fles ........................................................... 4,35
abdijbier dubbel, karameltonen en kruidige 
smaak, afdronk is bitterzoet

Affligem tripel 
0,30 ltr., 9% fles .............................................................. 4,50
abdijbier tripel, rijk aroma, bittere afdronk met 
citrustoon

Verrassingsbier 
0,30 ltr., fles ...................................................................... 3,75
Kunt u niet kiezen? Wij verrassen u met 
een lekker speciaalbiertje!

Bieren

ALCOHOLVRIJE BIEREN

Heineken 0.0 
0,30 ltr. fles ....................................................................... 3,10
een alcoholvrij bier met een verfrissende en 
fruitige smaak, gecombineerd met een 
zacht moutige body

Amstel radler 
0,30 ltr. fles ....................................................................... 3,25
radler, perfecte frisse mix van Amstel bier en 
sprankelend citroenwater

Wieckse witte 
0,30 ltr. fles  ...................................................................... 3,50
verfrissend witbier, heerlijk zacht van smaak

Koning Othmar zou trots zijn op het resultaat van Ootmarsums eigen bier-brouwerij. Sinds 1999 kent het stadje een geheel eigen biertje: Othmar Bier. Verkrijgbaar in diverse overheerlijke smaken, gebrouwen volgens authentiek recept. Verfrissend lekker!-  Hee f t  u  een  a l l e rg ie ,  me ld  he t  ons  -

Voor bij 
de borrel

OOLD BLEANK VERSE SAPPEN

Verse appelsap ............................................................ 3,30

Kersensecco ................................................................. 4,50

10% alcohol

Appelsecco ................................................................... 4,50
9% alcohol 
Deze secco is gemaakt van appels en kersen, 

welke geteeld zijn op oude Twentse cultuurgrond. 



KLASSIEKE EIERGERECHTEN 

De klassieke uitsmijters en omeletten worden 

geserveerd met wit of bruin brood. Ze zijn rijkelijk 

belegd en worden geserveerd met 3 Noaber eieren. 

De uitsmijter speciaal wordt geserveerd met 3 

boterhammen.

Uitsmijter met beenham ...................................... 8,50

Uitsmijter met jonge kaas  .............................. 8,50

Uitsmijter met beenham en kaas ....................... 8,50

Uitsmijter speciaal ................................................... 8,95
met uit beenham, kaas en rosbief

Omelet ............................................................................ 8,85
met spek, ui en champignons (kaas € 1,50 extra)

- bij de uitsmijter of omelet kunt u kiezen uit
meergranen- of witbrood -

SALADES

De frisse, gezonde salades die wij u serveren zijn 

samengesteld uit diverse slasoorten waaronder: 

Lollo Rosso, Lollo Bianco, Frisee en Radicchio 

Rosso. De ingrediënten worden vers aan de salades 

toegevoegd. Onze huisgemaakte dressings zijn 

heerlijk fris en brengen de salades naar ieders wens 

op smaak. 

Frisse salade met gerookte kip
en mango en cashewnoten ................................... 9,50

Rucola sla met fetakaas 
en verse paprika en bosui  .................................. 9,50

Gevarieerde slasoorten met gemarineerde 
gamba’s 
en frisse citroenmayonaise...................................... 9,95

- alle salades worden geserveerd met 
brood en roomboter -

TOSTI’S

Hieronder een selectie van diverse tosti’s. De tosti’s 

worden van vers brood gemaakt en zijn rijkelijk 

belegd. De Twentse specialiteitentosti is gemaakt van 

Twents meergranenbrood. 

Traditionele tosti beenham / kaas .................. 4,95

Tosti hawaï met beenham, kaas en 
ananas ............................................................................ 5,65

Twentse specialiteit  ........................................... 8,25
Twents meergranenbrood  met shiitakes uit 
Tilligte, ui, paprika, gegratineerd met brie

SOEPEN tot 17.00 uur

De soepen die wij serveren zijn allemaal huisgemaakt! 

Wij maken gebruik van eigengemaakte runder- of 

groentebouillon als basis voor onze soepen. De 

verse ingrediënten worden op het laatste moment 

toegevoegd zodat de smaak maximaal behouden blijft!

Verrassingsoep .......................................................... 5,45

Kerriesoep .................................................................... 5,45
met kokos en taugé 

Runderbouillon ......................................................... 5,45
van brandrode rund van Erfgoed bossem 
met bosui en tomaat

- alle soepen worden geserveerd met 
brood en roomboter -

BROODJES

Onze belegde broodjes worden dagelijks met 

zorg vers bereid met de beste ingrediënten. Alle 

broodjes worden dagelijks vers afgebakken en 

rijkelijk belegd.

Meergranen stokbrood gerookte zalm 
met wakamé en dressing met 
citroenmayonaise ...................................................... 8,95

Panini buffelmozzarella oet Twente 
met tomaat en huisgemaakte rucolapesto .... 8,75

Meergranenciabatta ibericoham 
met rucola en tomatenchutney .......................... 9,95

Boerenbol met Twents nagelhout 
met uienchutney van ‘t Nije Eskes ..................... 8,75 

 =  vegeta r i sch           -  Hee f t  u  een  a l l e rg ie ,  me ld  he t  ons  -

GROENTETUIN

De Witte Raaf
Op loopafstand van ons restaurant bevindt 

zich de biologische landgoedtuinderij van 

De Witte Raaf. 

Afhankelijk van het seizoen en van onze 

menukaart leveren zij ons overheerlijke 

groenten, vers van het land. Neemt u zelf 

ook eens een kijkje! Vraag ons gerust  

de weg.

Lunch (tot 17.00 uur)
NOABER

Eieren
Het merk ‘Noaber Ei’ staat 

voor lokaal én duurzaam 

geproduceerde eieren, waarbij  

het dierenwelzijn voorop staat. 

Noaber eieren zijn afkomstig  

van de legkip uit de Twentse 

streek. De legkippenkunnen 

vrij scharrelen en zoeken naar 

het rondgestrooide voedsel. 

Ze leggen hun scharreleieren 

in eigen nesten. De eieren  

zijn gezond en bieden een 

interessante combinatie van 

voedingstoffen.

‘T NIJE ESKES

Groente- en fruitproducten
De producten van ’t Nije Eskes worden op 

ambachtelijke wijze gemaakt van fruit dat 

bijna allemaal is geteeld in de boerderijtuin 

van ’t Nije Eskes dichtbij het landgoed. Niet 

alleen de producten zijn voortreffelijk, ook de 

verpakking is een lust voor het oog. 



BOEKWEITPANNENKOEKEN 

Naturel ........................................................................... 5,95

Appel ............................................................................... 7,75

Spek ................................................................................. 7,75

Ham ................................................................................. 7,75

Gember .......................................................................... 7,75

Ananas ............................................................................ 7,75

Appel-spek ................................................................... 7,95

Appel-rozijn ................................................................. 7,95

Ham-kaas ...................................................................... 7,95

Spek-kaas ..................................................................... 7,95

Gember-kaas .............................................................. 8,10

Ananas-kaas ............................................................... 8,10

Dinkel met spek, ui en champignons ........... 9,60

Sagen met spek, prei en champignons ....... 9,60

PLATE SERVICE

Gebakken ossenhaas.............................................. 16,50
met rode wijnsaus

Traditioneel gebakken schnitzel .................... 15,00
met champignon, ui en spek

Hartige taart  ......................................................... 14,95
met paddenstoelen en prei

Spinaziepasta met rode mul ............................. 15,50
en een witte wijn-dillesaus

- de plate services worden geserveerd met verse 
slasoorten met huisgemaakte dressing en friet -

HARTIGE PANNENKOEKEN 

Hartig en vegetarisch  ....................................... 9,75
met olijven, mais, geitenkaas 
en rucola sla 

Hartig en vis ................................................................ 9,75
met gerookte zalm, kruidenkaas 
en rucola sla

Hartig en vlees ........................................................... 9,75
salami, spek,  uien, champignons 
en rucola sla

KROKETTEN

Kalfskroketten met brood ..................................  7,95
Van Dobben, 2 stuks

Kalfskroketten met friet .......................................  7,95
Van Dobben, 2 stuks

SHIITAKEKWEKERIJ

Masselink
De shiitakes op onze menukaart komen 

rechtstreeks van Shiitakekwekerij Masselink 

uit Tilligte. Dagelijks worden de overheerlijke 

paddenstoelen biologisch geteeld en geoogst. 

Altijd vers en altijd smaakvol. Wist u dat 

shiitakes overigens een goede uitwerking 

hebben op uw gezondheid? Kies dus met een 

gerust hart voor een gezond en lekker gerecht 

boordevol shiitakes.

MEEL VAN DE

Borgelinkmolen 
De pannenkoeken die u bij ons bestelt, worden 

nog volgens oud recept en ambachtelijk 

gebakken. Wij bereiden ons pannenkoeken- 

beslag met boekweitmeel van de Borgelink-

molen. Deze molen wordt in werking 

gehouden door de vrijwilligers van de 

Molenstichting Lattrop-Tilligte. Dankzij de 

unieke receptuur van de pannenkoeken 

weten wij zeker dat u uw vingers erbij af zult 

likken. En uw kinderen ook!

Yskaart
Coupe dame blanche ............................................... 5,85
boerenroomijs met gebroken lange vingers,
warme chocoladesaus en slagroom 

Coupe gezond .............................................................. 5,95
salade van vers fruit en slagroom

Sorbet classic ................................................................ 5,95
boerenroomijs met frisse fruitsalade,
aardbeiensaus en slagroom

Boerenjongensijs ....................................................... 5,95
boerenjongensijs in combinatie met advocaat,
Twentse boerenjongens en slagroom

Zomerkoninkjes * ....................................................... 5,95
boerenroomijs met verse aardbeien en slagroom

Pistache ............................................................................ 5,85
rijkelijk gedecoreerd met pistache en amandel en
op een verrassende wijze gepresenteerd

Kinderijsje ....................................................................... 3,50
vrolijke bol van vanille-roomijs met gekleurde
spikkels en een verrassing

- * seizoensgebonden -

Altijd vers en alti jd smaakvol

Laat u verrassen door de smaakcombinaties

 =  vegeta r i sch           -  Hee f t  u  een  a l l e rg ie ,  me ld  he t  ons  -

Lunch (tot 17.00 uur)



ACTIVITEITEN MET SMAAK!

• Klootschieten
• Autorally
• Vergaderen
• Winterse fakkeltocht
• Italiaanse landgoedavond
• Franse landgoeddag
• Sfeervolle wildavond
• Noordoost-Twente ontdekken 
 met Oldtimerbus

Achter Huis Singraven vindt u het Koetshuis. 
Alle authentieke details, zoals het plafond met 
de balkenstructuur, de vitrines en zelfs de paar-
denboxen zijn bewaard gebleven. 

Met een prachtig uitzicht op het Huis Singraven 
en gelegen aan de oevers van De Dinkel leent 
het Koetshuis zich voor allerlei feestelijkheden. 
Vraag gerust welke mogelijkheden deze ex-
clusieve locatie u te bieden heeft. Alvast een 
tipje van de sluier:

Het Koetshuis

Laten we feesten Restaurant de Watermolen is een prachtig 

decor voor een romantisch huwelijksfeest, 

een fantastisch personeelsfeest of een 

gezellige verjaardag. Ieder jaargetijde brengt 

een geheel eigen sfeer met zich mee.

Trouwfeest met huwelijksvoltrekking
Familie- en verjaardagsfeesten
Zakenlunches en -diners
Bijzondere bedrijfsfeesten en jubilea

S toere barbecue op de buitenplaats
H igh tea met vriendinnen
Buffet met streekgerechten
Dineren bij kaarslicht

Houdt u van sfeervolle diners bij kaarslicht met een 
knapperend haardvuur op de achtergrond? Of geniet u van 
een zonovergoten terras met uitzicht op de kabbelende 
watermolen? Voor ieder feest en ieder gezelschap bieden 
wij een mooi arrangement. Lekker eten en drinken 
combineren we met een ambiance die aansluit bij uw 
gezelschap. Voor een kleiner gezelschap kiest u bijvoorbeeld 
voor onze jachtkamer en voor grote groepen bevelen wij 
onze boerderijzaal aan. En bij mooi weer kunt u natuurlijk 
genieten op het terras aan de achterzijde van ons restaurant. 

Kijk voor meer informatie over 
de mogelijkheden en onze arrangementen op: 
www.watermolen-singraven.nl



Restaurant de Watermolen
Landgoed Singraven
Schiphorstdijk 4
7591 PS Denekamp

0541-351 372
info@watermolen-singraven.nl
www.watermolen-singraven.nl
www.koetshuis-singraven.nl

Good goan


