
Koffie, thee & fris
Frisdrank

Coca Cola    2.85
Coca Cola zero    2.85 
Coca Cola light    2.85
Diverse frisdranken    2.85
Various soft drinks

Fuze Tea     3.1
Fuze Tea Green    3.1
Appelsap     3.1
Apple juice
Tomatensap     3.1
Tomato juice

Jus d’orange klein / groot    3.90 / 6.75
Orange juice small / large

Verse smoothie, dagelijks   4.4
wisselende smaken 
Fresh smoothie, daily 
changing flavours

Papendal huiswater
Papendal water
Huiswater fles 0,33l still / sparkling 2.75
Huiswater fles 0,75l still / sparkling 4.75

Koffie & thee

Koffie             2.75
Coffee
Koffie verkeerd    3
Latte
Cappuccino    3
Cappuccino
Latte macchiato   3.6
Latte macchiato
Espresso    2.75
Espresso
Dubbele espresso   4.25
Double espresso
Koffie ‘to go’             + 0.2
Coffee ‘to go’

Baileys Coffee   7
Irish Coffee (Jameson Original) 7
French Coffee   7
Spanish Coffee   7
Italian Coffee   7

Alle soorten koffie zijn ook 
cafeïnevrij te verkrijgen
All coffees can be served 
decaffeinated

Liever sojamelk dan melk?       + 0.6 
Do you prefer soy milk?                  

Thee, diverse smaken  2.75
Tea, various flavours 

Verse munt of gemberthee 3.25
Mint tea or ginger tea

Warme chocolademelk met 3.75 
slagroom
Hot chocolate with 
whipped cream    

Voor bij de koffie

Appelrondo met slagroom      3.5
Apple pie with whipped cream
   
Papendal Muffin                                 2.75
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Wist je dat koffie, naast veel
cafeïne, ook belangrijke 

voedingsstoffen bevat? Bijvoorbeeld 
vitamine B2, B5, mangaan, kalium, 

magnesium en niacine.

Kies een van onze heerlijke
koffiesoorten en geniet!

Koffie bevat ook belangrijke
voedingsstoffen



Diverse dikke mik   10.5
Duurzaam dik gesneden brood
belegd met een keuze uit:
Thickly sliced bread with a topping of 
your choice: 

• carpaccio, rode ui, zonnebloempitten,
  balsamicosiroop en pesto-mayonaise
  carpaccio, red onions, sunflower seeds, balsamic
   syrup and pesto mayonnaise

• gerookte zalm met rode ui en 
  kappertjes
  smoked salmon, red onions and capers

• oude kaas en een stroop van 
  balsamico 
  matured cheese and balsamic syrup 

• ham / kaas uitsmijter 
  ham and cheese sandwich

Caesar, klassieke salade met   13.5
kip, gekookt ei, kaas, ansjovis en 
croutons. Geserveerd met brood  
Ceasar, classical salad with chicken, a boiled 
egg, cheese, anchovies and croutons. 
Served with bread

Chef’s Specials
Dug Out burger

Onze bekende malse burger   15
met garnituren van het seizoen
geserveerd met friet
Our well-known burger with garnish 
of the season served with fries.

Salades Soep van het seizoen   8
Soup of the season, ask our bartender

Broodje van de maand   
Sandwich of the day

  Overig

Dikke mik

Sandwiches

Club Sandwich                14.5
Toast met bacon, kipfilet, 
eiersalade, tomaat, sla en een 
frisse dressing. Geserveerd 
met friet
Toast with bacon, chicken filet, 
egg salad, tomato, lettuce and a 
fresh dressing. Served with fries.

Biologische kalfsvleeskroketten 9.5
Geserveerd op brood met 
Doesburgse mosterd  
Biologic veal croquettes, served on 
bread with a local mustard

Ham en kaas    8.5 
Ham and cheese

Geitenkaas met bacon en honing  
Goat cheese with bacon and honey

Panini

Vers fruit op yoghurt met pure  7.5
chocolade en biologische muesli
Fresh fruit on yoghurt with dark chocolate
and organic muesli



Een echte aanrader is toch wel de 
Dug Out burger. We verrassen

je graag met een van onze
heerlijke specialiteiten.

Heb je een allergie of andere wensen?
Geef het even aan dan kunnen we 

altijd iets voor je betekenen.
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Rum
Bacardi White   4.3
Bacardi Black   4.75
Malibu    4.5 

Gin
Tanqueray     4.5
Bombay Sapphire Gin  6

Tequila    4.75

Likeur
Liqueur
Baileys    5.25
Grand Marnier   5.25
Amaretto Di Saronno  5.25
Cointreau   5.25
Southern Comfort  5.25
Licor 43    5.25
Tia Maria   5.25
Drambuie    5.25
Limoncello    5.25

Heineken small            3.3
Heineken medium        4.4
Heineken large           6.3

Vraag ook naar onze speciale 
bier- & wijnkaart.
Ask the bartender about our specially
selected beers & wines. 

Alcoholisch
Alcoholische dranken

Gedistilleerd
Distilled
Beerenburg Weduwe Joustra  3.6
Vieux     3.6
Jonge / Oude jenever   3.6 
Jägermeister    3.6
Campari    3.6

Whisky
The Classic Malts selection:
Cragganmore 12 years  7.25
Glenkinchie 12 years  7.25
Dalwhinnie 15 years  7.5
Talisker  10 years  8.5
Oban  14 years  9.6
Lagavulin 16 years  9.6

Andere soorten
Other selections
Jameson       5.25
Johnnie Walker, Red Label  5.25
Dimple 15 years    5.85
Jack Daniel’s    5.85
Johnnie Walker Black Label   7.35

Cognac
Courvoisier VSOP             7.85
Rémy Martin XO Excellence             20.5

Port | Sherry | Vermouth
Dow’s Tawny    4.5
Sherry Dry / Medium   4.5
Martini     4.5

Wodka
Vodka
Smirnoff      4.5
Ursus Red    4.5

Bier



Diverse wijnsoorten   Glas / Fles
Types of wine   Glass / bottle
     
Huiswijn wit    
House wine white
Macabeo / Chardonnay   4.4 / 25.25
Sauvignon Blanc  4.95 / 27.25

Huiswijn rood   
House wine red
Bobal / Cabernet Sauvignon  4.4 / 25.25
Negroamaro    4.95 / 27.25

Huiswijn rosé     
House wine rose
Pinot Grigio   4.4 / 25.25

Wijn

Borrelhapjes

Borrelplatter, diverse   15
lekkernijen voor bij de borrel
Snack platter with various delicacies
  
Bitterballen 
Dutch croquette balls 
6 stuks    6.5
12 stuks   12

Calamares en uiringen met 10.5
knoflooksaus    
Calamari and onion rings with garlic sauce

Kipsticks met kerrie remoulade 10.5
Chicken sticks with curry remoulade

Tortilla met kaas en dippers 10.5
Tortilla with cheese and dippers

Kaas / worst met garnituur 7
Cheese and sausage with garnish

Ontmoet vrienden, familie of 
collega’s op het terras van 

Papendal. Natuurlijk bestel je een 
heerlijke borrelplatter met een 
lekker drankje en geniet je van 
het uitzicht over de golfbaan.  

Proef een van onze
cocktails met een heerlijk

borrelhapje
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(h)eerlijk biologisch vlees
van Ecofields



Tegenwoordig zijn wij heel bewust bezig met eten. Kreten als biologisch, superfood 
en puur zijn ons niet meer onbekend. En ja, genoemde kreten zijn een rode draad in 
alle culinaire uitspattingen. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat eten lekker moet 
zijn. En dat gezond, eerlijk en puur eten ontzettend lekker kan zijn bewijs ik met mijn 
team elke dag weer opnieuw. Pure liefde proef je!

Nice to meet
Chefkok Robbert Hulsteijn



Affligem
Een rijke smaakbeleving sinds 1074

Affligem is een Belgisch abdijbier dat sinds 1074 volgens authentiek recept wordt 
gebrouwen. De hergisting op een fles geeft het bier zijn kenmerkende complexiteit en 
vormt de ziel van het Affligem bier.

Affligem Blond (6,8%) is een goudblond speciaalbier met een evenwichtig aroma dat 
doet denken aan vers brood, kruiden, citrus en een vleugje vanille. Het bier heeft een 
diepe smaak en een lichte, frisse afdronk.

De zachte smaak van Affligem Blond past perfect bij de vele mogelijke bereidingen van 
gevogelte. Door de mout en het licht fruitige van gist wordt de malse textuur prachtig 
geaccentueerd. 



Een rijke
smaakbeleving



“Met gedrevenheid en passie zorgen 
wij er elke dag voor dat onze 
kalveren op een juiste manier 

behandeld worden. En dat proef je 
terug in het vlees.” 

- Mathijs van Ecofields
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Vers gerookt op onze
Green Egg BBQ



“Dankzij Ecofields durf ik te garanderen dat wij #OpPapendal het lekkerste biologische
kalfsvlees hebben.” Aldus onze chefkok Robbert Hulsteijn. Wij hebben het mogen proeven en we moeten 

toegeven dat het inderdaad heerlijk (mals) is. En dat maakt ons nieuwsgierig naar het bedrijf Ecofields. 
Wij gaan naar Wekerom en dit prachtige bedrijf bekijken.

Op bezoek bij Ecofields



Vlees
Achter elke kalf zit een eigen verhaal

Onze chefkok zei “we gaan een kijkje nemen bij de koetjes” oftewel we gaan kijken waar 
ons vlees vandaan komt. Op slechts 20 minuten afstand, in het kleine plaatsje Wekerom, 
komen we aan op een prachtige boerderij met veel land en grote stallen. We worden 
hartelijk ontvangen door Mathijs en hij vertelt ons met veel enthousiasme wat er precies 
gebeurt op de boerderij. “Hier worden de kalveren op een verantwoorde & biologische 
manier gevoed en grootgebracht”. De rondleiding brengt ons bij de ruime stallen van 
de kalveren. De kalveren gaan elke dag naar buiten en krijgen natuurlijke voeding zoals 
grassen, mais, gerst en erwten. Deze voeding is ook geteeld zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen. 100% biologisch dus! Naast de boerderij is er een ook slagerij 
waar men zelf exclusieve en smaakvolle vleesproducten verkoopt. En hier vinden o.a. 
ook rijpingsprocessen plaats van verschillende soorten worsten. Wat een mooi bedrijf! 
Onze chefkok legt uit: “We werken graag samen met Ecofields, een lokale veehouder, 
waar eerlijk en puur wordt omgegaan met zowel de dieren als in de samenwerking 
naar ons toe. De dieren worden met liefde en respect behandeld en dat proef je terug 
in onze gerechten. Ons biologisch kalfsvlees is gewoon het beste vlees”. We nemen 
afscheid van de koetjes en krijgen als cadeautje nog een biologisch (fuet) worstje mee 
naar huis. Dat wordt smullen!



Vlees om te smullen! 
Yum!



Fuze Tea
gemaakt van duurzaam geteelde thee

De naam Fuze Tea komt uit de FUSIE van unieke en onverwachte smaken. Fuze Tea 
bevat slechts 14 tot 20 kcal per 100 ml en is daarmee een caloriearm drankje. Alle thee 
en ingrediënten zijn duurzaam ingekocht.  Het drinken van Fuze Tea belooft een 
moment voor jezelf in de dagelijkse hectiek.





Huisgerookt met onze
eigen rookmachine



De zalm die wij serveren is 
huisgerookt en dat proef je! Wij 
hebben onze eigen rookmachine 

waarin we dagelijks verse zalm van 
onze leverancier laten roken.

De zalm krijgt hierdoor een 
fantastische smaak, welke we goed 

kunnen combineren met o.a. de 
dillemayonaise.



Heinen & Koelewijn
Leverancier van de allerbeste vis voor horeca-
instellingen en grootverbruikers

Klein begonnen, zo rond 1920, is Heinen & Koelewijn inmiddels uitgegroeid tot een 
modern bedrijf, HACCP gekwalificeerd. Dit bedrijf voldoet aan alle regels van de Europese 
norm. Tijd om eens een kijkje te nemen! 

Robbert, onze chefkok, rijdt de auto voor. Onze roadtrip naar Spakenburg kan beginnen. 
Dé stad van de verse vis! Hier bezoeken wij onze leverancier Heinen & Koelewijn. Een écht 
familiebedrijf. En zo worden we ook ontvangen. Met heerlijke koffie en thee. Al sinds Hotel 
Papendal bestaat levert Heinen & Koelewijn de verse vis en schaal,- en schelpdieren. We 
zien in de gang dan ook een hele wand vol met oude foto’s, waaronder ook een foto van 
Papendal van ongeveer 40 jaar geleden. Wat leuk! Na de koffie krijgen we een witte jas 
aangemeten, bergen we de sieraden netjes op en gaat het mutsje op ons hoofd. We 
volgen Tijmen door het bedrijf. De broer van Tijmen is bezig met het snijden en 
portioneren van de gerookte zalm. Wat ziet dat er mooi uit! “En vooral heel lekker, geeft 
Tijmen aan”. We vervolgen onze route en dan komt de mobiele viskraam weer terug van 
de markt in Arnhem. Nou ja, viskraam is wellicht de ‘understatement of the year’. Deze 
viskraam is de meest nieuwe in zijn soort en van alle gemakken voorzien. Je kunt hem niet 
missen als je over de markt loopt. De viskraam wordt weer gesorteerd en klaar gemaakt 
voor de volgende dag. Ondertussen krijgt onze chef een lesje in ‘oesters openen’ en 
hebben wij het geluk ze te mogen proeven. Jammie!



Geniet van een heerlijk
visje #OpPapendal



“We leveren een dagvers
product en geen dag is 

hetzelfde”

- Pim van Wessels
Grootverbruik B.V.
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Geweldige kleine 
kropjes sla  



Op een vroege ochtend in maart worden we van harte welkom geheten door Pim Wessels en zijn 
compagnon Enno Reijnen. Bij binnenkomst komt de geur van vers gesneden groenten je tegemoet en 

krijgen we een heerlijk kopje koffie voorgezet om nog even rustig wakker te worden. 
We kijken er al naar uit om een kijkje in de keuken te nemen…

Wessels Grootverbruik B.V.



Groente & fruit
Kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en 
inlevingsvermogen staan bij Wessels centraal

Zo enthousiast als Pim is, eigenaar van Wessels Grootverbruik, nam hij ons mee door het 
familiebedrijf waar hij met veel handgebaren en een brede glimlach vertelde over zijn passie. 
Wessels Grootverbruik B.V. is een familiebedrijf dat al vier(!) generaties vol enthousiasme 
wordt gerund door de familie Wessels. Onze chefkok Robbert Hulsteijn legt uit “wij werken 
al jaren met Wessels Grootverbruik vanwege de grote flexibiliteit. In de hotellerie hebben we 
te maken met lastminute aanvragen en kan het voorkomen dat we diezelfde dag nog iets 
nodig hebben. Één belletje naar Pim of Enno is dan voldoende. We hebben het die middag 
dan zelfs al in huis. Onbetaalbaar”. Een kijkje in de keuken leert ons dat men zich hier met 
name bezig houdt met het snijden van groenten en fruit voor grootverbruikers, zoals Hotel 
Papendal. Om de beleving helemaal compleet te maken stelt Pim voor om een kijkje te 
nemen bij de telers waar de groenten en fruit vandaan komen die zij snijden. Daar zeggen 
wij geen nee tegen… We moeten dan wel in mei terugkomen, dan zijn de meeste groenten 
en fruitsoorten mooi volgroeit en krijgen we de beste indruk. 

Bij de andijvie en ijssla teler
Het is een zonnige dag als we het land van één van de telers van Wessels Grootverbruik op 
rijden. We snuiven het échte boerenleven op. Heerlijk! We worden vriendelijk ontvangen 
door Theo. Op zijn klompen krijgen wij een rondleiding over het land. Deze teler verbouwt 
met name andijvie. Zijn gehele oogst afgenomen door Wessels Grootverbruik. Ook laat de 
teler ons de ijsbergsla zien, oftewel ijssla zoals hij dit noemt. Helaas een ‘mislukte oogst’. De 
ijssla is niet volgroeid. Maar onze chef vindt hier zijn inspiratie “Dit is geweldig, die kleine 
kropjes ijsbergsla! Hier kunnen we een prachtig voorgerecht mee maken. Dit zie je nergens… 
je eigen minikropje ijsbergsla gevuld met garnalen…”. En zo wordt een ‘mislukte’ oogst toch 
nog waardevol. “Natuurlijk hebben we een kratje meegenomen” aldus onze chefkok.

Bij de tomatentelers
Wij rijden door naar Westland. Na een autorit van 2 uur komen we aan bij een immens 
bedrijf waar alles om de tomaten draait. Met name cherrytomaten. We zijn benieuwd. 
We worden vriendelijk ontvangen door Fokke en Heiko. We krijgen een witte jas aan, 
sieraden gaan af en de muts op. Hygiëne staat voorop. We krijgen een rondleiding door het 
bedrijf en zien hoe de productie verloopt. Zij zijn één van de grotere spelers als het gaat om 
export van tomaten binnen Nederland en naar het buitenland. Ontzettend interessant. We 
hadden geen idee dat cherrytomaten in zoveel verschillende kleuren en maten kwamen. Een 
bezoekje aan één van de tomatentelers kon niet uitblijven. De tomaten groeien hier in grote 
kassen. We nemen snel een paar kiekjes want het is niet toegestaan lang in de kassen rond 
te lopen. Wat een ontzettend leerzame dag!



(h)eerlijke groente



Lekker fris tussendoortje.
Eet 2 stuks fruit per dag ;-)



Dank voor je bezoek
#OpPapendal




