verrassend veelzijdig
Eten & drinken

R in de maand = Mosselen & Oesters. Een berichtje één dag voor uw komst en de volgende dag kunt u gaan
genieten van overheerlijke dagverse oesters en mosselen, klaargemaakt geheel volgens uw wensen.
De Afternoon en High tea worden dagelijks geserveerd van 13.00 tot 17. 00 uur.
Minimaal 2 personen, reserveren is gewenst.
Ook serveren wij een High Beer, en deze is niet alleen voor mannen!
Een proeverij van mooie wijnen of whisky het kan allemaal.
Wij zijn winnaar van de award Beste Irish Coffee 2015.
Zin in picknicken met sloepvaren? Wij verzorgen graag uw picknickmand
met tongstrelende hapjes en drankjes en wij regelen de sloep. Met of zonder gids.
Thuis niets meer onder de kurk? Geen probleem wij hebben ook een slijterij, met een mooi assortiment
wijnen en gedistilleerd, waaronder de lokale likeur ‘Vollenhover Water’. Vraag onze bediening.
Seidel’s huisgemaakte patisserie, wilt u ook thuis hiervan genieten of iemand trakteren?
Vraag naar onze gebaksspecialiteiten, zoals onze ‘Vollenhoventjes’.
Landgoed Oldruitenborgh & Restaurant Seidel ontvangen u heel graag voor een meerdaags Zuiderzee
cultuur- arrangement in ons prachtige stadje Vollenhove met tal van historische locaties.
Het boekje ‘Vollenhove Stad der Paleizen’ geeft u daar een goed beeld van.
Het boekje is bij ons te koop voor 3, -.
Meer informatie en reserveringen www.oldruitenborgh.nl of bel 0527-244600.

Cadeau ideeën

Op zoek naar een origineel cadeau? Wilt u iemand verrassen met echt iets bijzonders? Graag stellen wij een
mooi assortiment wijnen voor u samen, geheel volgens uw wensen.
Desgewenst met eigen etiket.
Onze Seidel cadeaucheques zijn een unieke en vooral heerlijke verrassing,
voor familie, vrienden, medewerkers en zakelijke relaties.
Thuisbreng- & Schiphol service
Wij brengen u en uw gasten na uw lunch of diner weer veilig thuis. Vraag onze bediening voor een
prijsopgave of stuur een email naar info@seidel.nl met een duidelijke beschrijving van uw wensen. Ophalen
is ook mogelijk.
Speciaal voor onze gasten hebben wij ook een haal-en breng service van en naar Schiphol
Vraag onze bediening of stuur een email naar info@seidel.nl

Informatie
Meer informatie www.Seidel.nl of mail naar info@Seidel.nl Wij zijn te vinden op Facebook en Tripadvisor.
Seidel staat vermeld in de Vollenhove app. Deze geeft u een beeld van de verrassende veelzijdigheid van
Seidel en Vollenhove met de omliggende plaatsen en natuurgebieden.
Heeft u een allergie? Informeer ons hierover. Gratis Wifi, vraag de inlogcode.
Kerkplein 1-3 8325 BN Vollenhove - telefoon +31 527 241262 - info@seidel.nl

verrassend veelzijdig

Warme dranken
Kopje koffie
Kopje thee
Cappuccino
Potje koffie met friandises
Potje thee met friandises

2,95
2,95
3,25
6,25
6,25

(Rode – Groene – Witte – Zwarte)

Warme Chocolade met room
Ierse of Franse koffie
Seidel's latte special

4,35
9,75
5,00

Witte wijn per glas
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Moezel

fris en fruitig
droog
zoet

7,50
5,50
5,50

Rosé wijn per glas
Spaans
Frans

droog
zoet

5,50
5,50

krachtig
elegant

7,50
5,50

Rode wijn per glas
Cabernet Sauvignon
Pinot noir (huiswijn)

Koude dranken
Verse jus d’orange
Frisdranken
Sappen

4,10
3,65
4,10

Waters
Bronwater 'Seidel’ karaf
Spa rood 1l.

2,50
5,75

Dorstlessers
Campari-tonic en citroen
Gin met bitter-lemon

7,50
7,50

Bieren, vraag naar onze bierkaart

Seidel’s Specials
Champagne
½ flesje
Prosecco
Piccolo Lingot Martin

35,00
5,00
15,00

Seidels ’10-11-Good Morning’
Koffie met huisgemaakt gebak 5,00
Seidels ’16-17-Happy Hour’
Zes bitterballen gratis

Ouderwets lekker
Advocaat met slagroom
Jenever met suiker
Corenwijn

5,25
4,00
4,00

Lunchgerechten,

Seidel’s gefrituurde kabeljauw
Polder frietjes & salade van boer Piet
Seidel’s tosti met frietjes
Regionale kaas vegetarisch
Zalm en mascarpone

inclusief brood & boter

Seidel’s Twaalfuurtje
Vis of vlees, iedere dag anders 12,50

Seidel’s vis
Zalm gerookt
Paling gerookt

11,90
12,50

Seidel’s vlees
Hamburgertjes. eitje met
frietjes en mayonaise
Japanse saté met frites

Seidel’s eiergerechten

Drie eieren met beenham
Drie eieren met kaas
Onze maaltijdsalade

Seidel’s warme gerechten

Soep van de dag met brique
Vissoep
Escargots
zes 12,50 / twaalf

Seidel’s snacks

12,50
8,70
8,70

8,90
12,00
20,00

13,25
11,90

Bitterballen
zes 6,00 / twaalf
Portie Franse Frites
Gepaneerde garnalen, per drie

10,00
3,80
7,50

10,00
10,00
10,00

verrassing van onze bakker
4,50
IJs per bol: vanille, walnoot, chocolade 2,35
Op onze nagerechtenkaart staan meer zoetigheden

Seidel’s patisserie

Power-business lunch: Proeverij van twee kleine kopjes soep en Spiegel met vis of vleesgerechten.
Koffie of thee met diverse zoetigheden 27,50 p.p., indien u dat wilt, binnen een uur!
Heeft u een allergie? Informeer ons hierover. Gratis Wifi, vraag de inlogcode.

