Kleine kaart

De smaak van
een landgoed
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 molenaarshuisje. Al eeuwenlang stroomt het
water van de Dinkel langs het authentieke waterrad. Terwijl de
boeren in vroegere tijden genoten van een borreltje, werden
hun granen 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 Dissel en het team
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Warme dranken

Gebak

Café Crème ����������������������������������������������������������2,50
Thee ����������������������������������������������������������������������2,50
Cappuccino ��������������������������������������������������������2,50
Espresso����������������������������������������������������������������2,50
Koffie verkeerd ����������������������������������������������������2,50
Latte macchiato ������������������������������������������������� 3,25
Cafeïnevrije koffie ����������������������������������������������2,50
Warme chocolademelk met slagroom��������� 3,75
Verse mintthee met honing ���������������������������� 3,50
Melk �����������������������������������������������������������������������2,50

Huisgemaakte warme apfelstrudel �������������� 4,95
Met een bol kaneelijs
Appelgebak van onze banketbakker ������������� 3,85
Met slagroom
Chocoladetaart (glutenvrij)���������������������������� 4,10
Van 3 soorten chocolade
Ambachtelijk gebakken Twentse
krentenwegge ���������������������������������������������������� 2,95
Arretjescake���������������������������������������������������������� 3,25
Volgens grootmoeders recept met slagroom
Brusselse wafel �������������������������������������������������� 4,95
Met warme kersen en boerenroomijs

Raw milk Kefir (karnemelk) uit De Lutte ����� 2,75

Mix & match

KOFFIE EN LIKEUR VOOR

€ 6,50

Neemt u een kop thee, koffie, cappuccino,
espresso of koffie verkeerd? Neem er een likeur
bij naar keuze voor een vaste prijs van € 6,50.
Kies uit de volgende likeuren:
Amaretto, Cointreau, Baileys, Grand Marnier,
Likeur 43, Drambuie, D.O.M. Bénédictine, Tia Maria.

KOFFIESPECIALITEITEN
Godencappuccino ������������������������������������������� 4,75
Advocaat ontmoet warme cappuccino
Latte macchiato ‘After Eight’ �������������������������� 4,25
Fijne mintsmaak ontplooit zich in een klassieke
latte macchiato
Irish coffee ��������������������������������������������������������� 6,75
Ierse whiskey, koffie, slagroom
Twentse Boerenjongenskoffie������������������������ 4,75
Winterse combinatie van rozijnen op rum en
koffie met slagroom
- Heeft u een allergie, meld het ons -

Alle soorten koffie worden gemaakt
van |OO % arabica bonen

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.

Dranken
ALCOHOLVRIJE DRANKEN
Cola (light), Fanta, cassis, Sprite,
tonic, bitter lemon, Spa, Rivella,
ice tea (flesje), appelsap �����������������������������������2,50

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.

Chocolademelk, Fristi����������������������������������������2,50
Verse appelsap van Oold Bleank ������������������� 3,30

WIT

Verse jus d’orange���������������������������������������������� 3,30

Domaine Pujol-Izard ����������������������������������������4,20
Mediterrane wijn van de chardonnay-druif

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Durero, sauvignon blanc���������������������������������� 4,35
Fruitig en een volle en zachte smaak.
Zijn kleur is strogeel

Sherry, port, Martini��������������������������������������������3,95
Jenever, kersen / bessen ���������������������������������� 3,50

Weisser Burgunder Rheinhessen ����������������� 4,60
Milde zachte smaak en fruitige geur

Twentse sagenlikeur ����������������������������������������� 3,50
Advocaat met slagroom ��������������������������������� 3,95
Twentse boerenjongens op brandewijn ���� 3,75
Binnenlands gedistilleerd vanaf ������������������� 3,50
Buitenlands gedistilleerd vanaf ������������������� 3,95

ROOD
Domaine Pujol-Izard �����������������������������������������4,20
Wijn met een fruitig en kruidig bouquet
Finca los Trenzones, Tempranillo������������������� 4,50
Krachtige volrode wijn met lichte tonen van hout
De la Chapelle, Merlot �������������������������������������� 4,60
Kruidige afdronk van zwarte kers

Voor bij de borrel
Diverse broodsoorten met sausjes���������������� 5,25
Ouderwetse bitterballen ���������������������������������� 6,25
10 stuks
Assortiment van gefrituurde snacks������������� 9,50
16 stuks
Hapjesplank voor 2 personen ���������������������� 21,00
Met gebakken gamba’s, luxe gerookte ham,
huisgemaakte bitterbal, gerookte zalm, nootjes en
een stokbroodje met sausje

ALCOHOLVRIJE WIJNEN
Wij kunnen u zorgvuldig geselecteerde alcoholvrije witte en rode wijnen aanbieden. Op een
speciale methode is de alcohol onttrokken,
waardoor het karakter, de geur en smaak van de
wijn behouden blijft.
Wit: Montusan Chardonnay �������������������������� 3,90
Geurend als honing en vruchtrijk van smaak
Rood: Montusan Cabernet Sauvignon �������� 3,90
Dieprood, krachtig en vol van smaak

Bieren

Twentse streekbieren

Grolsch pilsner 0,25 ltr., 5% Glas ������������������� 2,60
Grolsch pilsner 0,50 ltr., 5% Glas ������������������� 4,95
Fris premium pilsner van de tap, lekker
doordrinkbaar, traditioneel recept
Grolsch weizen 0,3 ltr., 5,1% Fles ������������������� 3,85
Verfrissend witbier met originele Duitse gist
Erdinger weißbier 0,33 ltr., 5,3% Fles ����������� 4,50
Weizenbier, friszacht van smaak, fruitig in afdronk
Grimbergen dubbel 0,33 ltr., 6,5% Fles �������� 4,85
Abdijbier bier met ‘dieprode’ Bourgogne-kleur,
bitter-zoet met karameltonen
Grimbergen tripel 0,33 ltr., 9% Fles ������������� 5,10
Een bitter-zoete, pittige en uiterst volronde smaak.
Pittig door de blonde kandijsuiker
Bier van de tap ���������������������������������������������������� 3,40
Kunt u niet kiezen? Laat u verrassen door het
seizoensbiertje

Laat u verrassen!

Othmar bock
0,33 ltr., 5,8% Fles ��������������������4,95
Bier van hoge gisting met een
fruitige, rijpe 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

Ambachtelijk gebrouwen bier uit
het Twentse Ootmarsum!
Watermolen Pilsner
0,33 ltr., 5% Fles �����������������������3,95
Een doordrinkbaar pils,
maar toch vol van smaak en
heerlijk fris

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Grolsch 0.0% 0,30 ltr. Fles �������������������������������� 3,50
Een alcoholvrij bier met een verfrissende en
fruitige smaak, gecombineerd met een zacht
moutige body
Grolsch radler 0,30 ltr. Fles ����������������������������� 3,50
Radler, perfecte frisse mix van Grolsch bier en
sprankelend citroenwater
Erdinger 0,33 ltr. Fles �����������������������������������������3,75
Lekker Duits tarwebier met een frisse, heldere
smaak en een lichte bitterheid in de afdronk
- Heeft u een allergie, meld het ons -

Watermolen P ilsner

Watermolen
Pilsner is am
bachtelijk g
ebrouwen b
ie
r
door Othmar
speciaal voo
r
Restaurant D
e Watermole
n
Singraven.
Door dezel
fde
type hop o
p verschillen
de
tijden toe te
voegen is het
bier verfijnd
en met een
geheel eigen
karakter.

Lunch

(van 11.45
tot 17.00 uur)

SOEPEN
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!
Traditionele snert ���������������������������������������������� 6,25
Geserveerd met roggebrood en spek
Paprikasoep ������������������������������������������������������� 5,75
Soep van geroosterde paprika met uitgebakken
spekjes

BROODJES
Onze rijkelijk belegde broodjes worden dagelijks
vers bereid met de beste ingrediënten.
Houthakkersbrood���������������������������������������������� 8,95
Met warme beenham en honing-mosterd
dressing
Boerenbol ������������������������������������������������������������ 9,95
Met gerookte zalm, wakame en een
mayonaise van limoen
Ciabatta ���������������������������������������������������������������� 9,25
Met Twentse ham en een siepelpasta van
‘t Nije Eskes
Maisstokbrood ��������������������������������������������������� 9,75
Met warme buffelmozzarella uit Tilligte en pesto

A ll e b r o o d je s z ij n d
a g e li jk s
vers gebakken

Verrassingssoep* ����������������������������������������������� 5,50
- Deze soepen worden geserveerd
met brood en roomboter -

TOSTI’S

Mozzarella

UIT TWENTE

Twente kent een eigen waterbuffelhouderij:

Traditionele tosti beenham/kaas ������������������� 4,95
Tosti hawaï met ananas, beenham en kaas ��� 5,75
Tosti Singraven voor de echte genieter!������� 9,25
3 plakken geroosterd meergranenbrood met
beenham, shiitakes uit Tilligte en overbakken
met kaas

Buffalo Farm Twente. Zomers grazen de waterbuffels tussen de koeien in de weilanden van het
Noordoost-Twentse buitengebied.
Van deze houderij en melkerij presenteren wij u
de eigengemaakte buffelmozzarella. Proef zelf de
authentieke smaak van deze overheerlijke kaas!

KROKETTEN
2 ambachtelijke kroketten met 2 plakken
brood �������������������������������������������������������������������� 7,95
2 ambachtelijke kroketten met frietjes ������� 7,95
- Bij de kroketten kunt u kiezen
tussen bruin en wit brood -

Eieren

SALADES

NOABER

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 legkippen kunnen vrij scharrelen en zoeken

De frisse, gezonde salades die wij 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.

naar het rondgestrooide voedsel. Ze leggen hun
scharreleieren in eigen nesten. De eieren zijn
gezond en bieden een interessante combinatie
van voedingsstoffen.

Salade met vis ��������������������������������������������������� 10,95
Gebakken gamba’s, gerookte zalm en dillemosterd mayonaise
Winterse salade �������������������������������������������������� 9,10
Gebakken spek, shiitake uit Tilligte, uien, paprika
en cashewnoten
Salade oet Denekamp��������������������������������������� 9,75
Buffelmozzarella van Buffalo Farm Twente met
zongedroogde tomaat, aceto balsamico
en geroosterde pijnboompitjes
- Deze salades worden geserveerd
met brood en roomboter -

TWENTSE EIERGERECHTEN
De Twentse uitsmijters en omeletten worden
geserveerd met 2 boterhammen. Ze zijn rijkelijk
belegd en worden geserveerd met 3 Noaber
eieren. De uitsmijter speciaal wordt geserveerd
met 3 boterhammen.
Uitsmijter beenham�������������������������������������������8,50
Uitsmijter beenham/kaas ������������������������������� 8,75
Omelet naturel���������������������������������������������������� 8,95
Met kaas € 1,50 extra
Omelet gevuld met spek, champignon
en uien������������������������������������������������������������������� 9,25
Met kaas € 1,50 extra
- Bij de eiergerechten kunt u kiezen
tussen bruin en wit brood - Heeft u een allergie, meld het ons -

Gluten- en lactose vrij
Groentebouillon ������������������������������������������������ 4,95
Met diverse groenten
Salade met vis �������������������������������������������������� 10,45
Gebakken gamba’s, gerookte zalm en dillemosterd mayonaise
Glutenvrij brood������������������������������������������������� 1,50
Voor bij de bouillon of de salade
GLUTENVRIJE BROODBOLLEN MET:
Warme beenham������������������������������������������������ 9,75
Gerookte zalm met wakame��������������������������� 9,75
Muffin ���������������������������������������������������������������������3,95
Glutenvrije muffin met appel

Lunch

(van 11.45
tot 17.00 uur)

PLATE SERVICE
Traditionele gebakken schnitzel met
champignonroomsaus ���������������������������������� 15,50
Stoofpotje van diverse wildsoorten
van Veldhuis uit Weerselo met
meergranenrijst ���������������������������������������������� 15,50
Huisgemaakte quiche van diverse
groentes ������������������������������������������������������������ 14,95
- De plate services worden geserveerd met
verse slasoorten, huisgemaakte dressing,
friet en mayonaise -
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High lunch
Masselink

Bent u op zoek naar een leuke invulling voor een
gezellig middagje met vrienden of familie? Kom
dan eens langs bij Restaurant De Watermolen

SHIITAKEKWEKERIJ
De
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Singraven voor een heerlijke high lunch. Wat

menukaart

Shiitakekwekerij

komen

Masselink

kunt u verwachten:
• Verrassingssoepje

uit Tilligte. Dagelijks worden de overheerlijke

• Huisgemaakte quiche

paddenstoelen biologisch geteeld en geoogst.
Altijd vers en altijd smaakvol. Wist u dat shiitakes

• Broodjes met mozzarella en Twentse
ham met een siepelpasta

een goede invloed hebben op uw gezondheid?

• Salade met vis

Kies dus met een gerust hart voor een gezond
en lekker gerecht boordevol shiitakes.

• Verrassingsdessert
Vanaf 2 personen

€ 16,0
0
p.p.

MEEL VAN DE
BOEKWEITPANNENKOEKEN

Borgelinkmolen

Naturel������������������������������������������������������������������� 6,90

De pannenkoeken die u bij ons bestelt, worden

Appel���������������������������������������������������������������������� 7,75

nog volgens oud recept en ambachtelijk

Spek ����������������������������������������������������������������������� 7,75

gebakken. Wij bereiden ons pannenkoeken-

Ham������������������������������������������������������������������������� 7,75
Gember ����������������������������������������������������������������� 7,75

beslag met boekweitmeel van de Borgelinkmolen. Deze molen wordt in werking gehouden
door de vrijwilligers van de Molenstichting

Kaas������������������������������������������������������������������������� 7,95

Lattrop-Tilligte. Dankzij de unieke receptuur

Ananas������������������������������������������������������������������� 7,95

van de pannenkoeken weten wij zeker dat u uw

Appel-spek ����������������������������������������������������������� 7,95

vingers erbij af zult likken. En uw kinderen ook!

Appel-rozijn���������������������������������������������������������� 7,95
Ham-kaas ������������������������������������������������������������� 8,95
Spek-kaas ������������������������������������������������������������� 8,95
Gember-kaas ������������������������������������������������������� 9,20

Yskaart

Ananas-kaas �������������������������������������������������������� 8,95
Dinkel (spek, ui en champignons) ����������������� 9,50

Brusselse wafel���������������������������������������������������� 4,95
Met warme kersen en boerenroomijs 

HARTIGE PANNENKOEKEN

Huisgemaake apfelstrudel������������������������������� 4,95
Met een bol kaneelijs

Hartig en vegetarisch ����������������������������������� 11,00
Met pesto, olijven, mais, geitenkaas en rucola 

Kinderijsje������������������������������������������������������������ 3,95
Vrolijke bol van vanille-roomijs met gekleurde
spikkels en een verrassing

Hartig en vis ����������������������������������������������������� 11,00
Met pesto, gerookte zalm, kruidenkaas
en rucola
Hartig en vlees ������������������������������������������������� 11,00
Met pesto, ham, salami, bacon, uien,
champignons en rucola

- Heeft u een allergie, meld het ons -

Witte wieven ������������������������������������������������������� 5,95
Dame blanche
Boerenjongens���������������������������������������������������� 6,50
Boerenroomijs met boerenjongens,
advocaat en slagroom

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.

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

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

IEDER JAARGETIJDE BRENGT
EEN GEHEEL EIGEN SFEER
MET ZICH MEE.

Met deze nieuwe manier van dineren kunt u
onbeperkt genieten van een smaakvol avondje
uit met uiteenlopende, verrassende smaken.
De menukaart wordt elk seizoen aangepast.

HOE WERKT HET?

Meerdere
MalenMenu
BIJZONDER DINEREN

Waarom kiezen voor één voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht, als het ook
anders kan? Het concept ‘Meerdere Malen’
geeft u de kans om onze complete menukaart
te proeven, in de vorm van kleine gerechtjes.

Per gang kiest u maximaal 2 gerechtjes, het aantal
gangen is eindeloos! En of u nu begint met een
dessert en eindigt met een voorgerecht, het is
helemaal aan u. Voor de kleintjes hebben we een
heus ‘Meerdere Malen Mini Menu’ (kinderen tot
12 jaar € 13,50). In al onze gerechten werken wij
met zo veel mogelijk verse, seizoensgebonden
en biologische producten. Wel zo (h)eerlijk!
Het ‘Meerdere Malen Menu’ wordt geserveerd
vanaf 17.00 uur. Laatste bestelronde kan tot
22.15 uur. Op zondag is de laatste bestelronde
tot 21.30 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk om te reserveren.
Telefoon +31 (0)541 35 13 72

Trouwen

BIJ DE WATERMOLEN SINGRAVEN
Het kabbelende geluid van water, het bijzondere
waterrad op de achtergrond, kwetterende
vogels en romantische lichtjes in de bomen
als de avond valt… Een huwelijksfeest bij
Restaurant de Watermolen is een bijzondere
ervaring die u nooit meer vergeet!

BIJZONDERE ENTOURAGE
Wilt u trouwen op een van de meest
romantische plekjes van Twente? Kies dan
voor een huwelijksvoltrekking op Landgoed
Singraven. Na afloop verwelkomen wij u en
uw gezelschap graag in ons restaurant, waar
u kunt genieten van een weldadige lunch of
een romantisch diner. Trouwt u in de zomer?
Dan is onze achtertuin een heerlijke plek om
samen te proosten. En in de winter is juist ons
haardvuur in het restaurant een fijne plek om
samen te genieten. Trouwen op Singraven is
een unieke belevenis!

Locatie
het Koetshuis

MET EEN PRACHTIG UITZICHT
Achter Huis Singraven vindt u het Koetshuis.
Alle authentieke details, zoals het plafond
met de balkenstructuur, de vitrines en zelfs
de paardenboxen 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
exclusieve locatie u te bieden heeft. Alvast een
tipje van de sluier:

ACTIVITEITEN MET SMAAK!
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Prachtig uitzicht
Authentieke details
Aan de oever van de Dinkel
Voor ieder gezelschap
Kijk voor meer informatie over
de mogelijkheden en onze arrangementen op:
www.watermolen-singraven.nl
dewatermolensingraven

s
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Boswahuis
HET

Waar de vroegere boswachter van Landgoed
Singraven zijn woning had, kunt u nu heerlijk
bijkomen van een drukke week. Middenin de natuur
en direct naast ons restaurant overnacht u in een
van de twee monumentale Boswachterswoningen.
De woningen zijn geschikt voor 6 personen, maar
u kunt ze ook als één geheel gebruiken. Bent u net
bij ons in het huwelijksbootje getreden? Strijk dan
neer in het bruidshuis en geniet nog even na van
die bijzondere dag! De volgende morgen leggen we
u dan gewoon nog een keer in de watten.

FACILITEITEN
• Luxe inbouwkeuken
• Badkamer met inloopdouche
• Privé terras
• Eigen parkeerplaats
• Elektrische haard
• Volledig ingericht
• Elektrisch oplaadpunt voor auto’s

Meer weten?
Kijk op www.watermolen-singraven.nl.
U kunt de huisjes boeken door een mail te
sturen naar info@watermolen-singraven.nl
of door te bellen: +31 (0)541 35 13 72.

DE WATERMOLEN
GAAT VOOR

Duurzaam

Als je alle natuurlijke energiebronnen om
je heen hebt, waarom zou je er dan geen
gebruik van maken? Geïnspireerd door de
eeuwenlange werking van het rad, gebruiken
we nu de kracht van het water voor duurzame
energie. Via een generator wekken we stroom
op die we vervolgens inzetten in ons restaurant.
Zo willen wij ook ons steentje bijdragen aan
een fijne, natuurlijke plek in de toekomst!
Wist u trouwens dat wij niet de enige zijn die
geïnspireerd werden door dit mooie waterrad?
Schilders Meindert Hobbema en Jacob van
Ruisdael schilderden eeuwengeleden al eens
ons bijzondere rad. De werken zijn nu te
bezichtigen in respectievelijk het Louvre in
Parijs en in The National Gallery van Londen.
Wilt u zelf de werking van het rad ervaren? Dat
kan. In de zomerperiode is de zaagmolen op
zaterdagen van 13.30-17.00 uur te bezichtigen.
Buiten deze dag om kunnen groepen een
bezichtiging op aanvraag doen.

Het is zeker de moeite waard om een
van Europa’s grootste wateraangedreven
zaagmolens te bekijken. Bent u uitgekeken?
Kruip lekker voor onze kachel en geniet van
het speciale Watermolen Pilsner, speciaal
voor ons gebrouwen door Othmar Bier uit
Ootmarsum!

Waterkracht als energiebron
Bezoek het waterrad
Waterrad als kunst
Watermolen P ilsner: puur natuur!

Good goan

Restaurant De Watermolen
Landgoed Singraven
Schiphorstdijk 4
7591 PS Denekamp

+31 (0)541 35 13 72
info@watermolen-singraven.nl
www.watermolen-singraven.nl
www.koetshuis-singraven.nl
dewatermolensingraven

