Jungle-menu

| Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Koffietijd!

Koffie		
Espresso		
Capuccino
Wienermelange
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Thee		
Verse Muntthee
Drentsche Heide thee

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,20
2,35
2,35
2,35
3,35
2,20
2,75
2,75

Koffieverwennerij

Koffie of thee met:
• Warme Appeltaart
• Warme wafel met kersen en slagroom
• Saucijzenbroodje
• Plak cake
• Gevulde koek

€
€
€
€
€

4,70
4,80
4,80
3,80
3,95

Irish koffie
€ 4,95
Verrassende kop koffie
€ 4,95
met o.a. kolonieturfje en een alcoholische knipoog

Zuivel, van onze boeren

Verse halfvolle melk
Verse karnemelk (indien voorradig)
Fristi		
Chocomel de enige echte
Warme melk
Warme Chocomel de enige echte
Warme Chocomel de enige echte,
met slagroom

Frisdranken

voor the kids Ranja
Cola, Sinas, 7-Up, Cassis, Bitterlemon
Cola Max, Sourcy rood, Sourcy blauw
Tonic, Appelsap, Jus d’orange
Rivella		
Lipton Ice Tea met koolzuur,
een waar feestje
Lipton Green

Wijnen

Witte wijn Zoet
Witte wijn Droog
Rode wijn - Merlot
Rosé		

€
€
€
€
€
€

2,25
2,25
2,25
2,25
2,50
2,50

€ 3,00
€
€
€
€
€

1,50
2,25
2,25
2,50
2,50

€ 2,75
€ 2,50
€
€
€
€

3,25
3,25
3,25
3,25

Bieren

Heineken van de TAP:
• Glas 0,25 ltr.
• Fluitje 0,22 ltr.
• Groot 0,35 ltr.
• Halve Liter
Flesje HEINEKEN

€
€
€
€
€

2,25
2,10
3,10
4,00
2,75

Liever een ander biertje, kijk dan op onze
speciale bierkaart!
Advokaat met slagroom
Licor 43		
Amaretto
Baileys		
Sonnema Beerenburg
Jenever Ketel 1
‘t Zorgvliedje

€
€
€
€
€
€
€

2,75
3,50
3,25
3,50
2,25
2,25
3,25

Weldadig lekker bij de borrel
6 Oer Bitterballen

€ 5,00
ambachtelijk bereid met een Drentsche twist en
natuurlijk mosterd!

Mini-snacks, 8 stuks met chilisaus
Borrelplankje

€ 4,00

€ 4,95
6 puntjes jong belegen kaas met mosterd, stukjes
Drentsche droge worst en een schaaltje pinda’s

Hollandse Snackschaal,

€ 9,95
20 stukjes, 8 mini snacks, 6 Oer bitterballen en
6 frikandel stukjes met mosterd en mayonaise

| Lunchgerechten
| van 12.00 tot 15.00 uur
Soepen

Oma’s Groentesoep
Soep van de dag
Vegetarische soep

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

Al onze broodjes worden dagelijks vers afgebakken.

Brood Plankje voor 2 personen

met kruidenboter en pesto

12 – Uurtje of wat later

€ 4,25

€ 9,50
Oma’s Groentesoep, broodje kroket en een bruin
plak brood met kaas

Fish & Chips

€ 11,75
Krokant gefrituurd lekkerbekje met dikke frieten,
ravigottesaus, een partje citroen en geserveerd op
een krant (vetvrij papier)

Broodje Zadelpijn

€ 9,25
2 knapperige bruine boterhammen, besmeerd met
pesto, belegd met plakjes tomaat en kaas ui de
oven en bestrooid met een vleugje dille

Broodje Klapband

Omelet, rijkelijk gevuld met groente en
hamreepjes op 2 bruine boterhammen

€ 9,50

Uitsmijter

€ 9,50

Panini

€ 5,25

2 bruine boterhammen met ham en kaas,
3 gebakken eieren en een bolletje salade

met ham & kaas

Panini Z¤nnekamp

met ham & kaas, ananas en rauwkost

€ 7,50

Heeft u liever witbrood, i.p.v. bruinbrood, geef dit dan
even aan.

Bord patat met saus naar keuze en één van
onderstaande snacks:

• Kroket of Frikandel
• Hamburger

€ 5,50
€ 5,75

• Kaassoufflé

€ 5,75

• Bonita (groentesnack)

€ 6,00

• Nasischijf of bamiblok
• Braadworst
• Broodje hamburger
• Kipfingers 7 stuks
• Loempia
• Gehaktbal (gegrild)
• Satéspies (kip)
• ½ Haan

€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,50
7,00
8,00
7,45
8,25
12,75

NIEUW
• Vette Vingers 7 stuks
€ 8,45
portie heerlijk gekruide kipdrummets
• Grof geweld
€ 6,75
Robuuste snack met een Drentsche
kruidentwist

voor kinderen t/m 10 jaar
€ 5,75
Bordje goudgele frietjes met naar keuze:
een frikandel, kroket of 5 kipfingers en ...
natuurlijk appelmoes en fris romige mayonaise!

Pannenkoeken
• Kinderpannenkoek
€ 4,95
(met verrassing en kleurwedstrijd met leuke
prijzen)
• Naturel

€ 5,95

• Appel
• Spek

€ 6,95
€ 7,95

= zonder vlees

| IJskoude verleidingen
| bereid met heerlijk softijs
TOEDELEDOKI

e 3,25

voor kinderen t/m 10 jaar
softijs, slagroom met leuke en lekkere versieringen

Sorbet à la Elisabeth

e 4,50
softijs met verse vruchten, aardbeiensaus en
slagroom

Dom blondje

softijs met chocoladesaus en slagroom

e 4,50

Dronken Kobussie

e 4,95
softijs met rozijnen gedrenkt in brandewijn en
slagroom

De nacht van Z¤nnekamp

e 4,95
softijs, overgoten met advocaat en een toefje
slagroom
Alle bovenstaande ijskoude verleidingen kunnen
kleiner of groter gemaakt worden.
Kleiner € 1,= goedkoper – Groter € 1,50 toeslag

’t Verrukkelukke Appeltje

e 4,95
warm appeltaartpuntje, met softijs en slagroom

Warm en koud

e 6,00
Warme wafel met koud softijs, kersen en slagroom

Fris en fruitig

Coupe barstensvol met verse vruchten
en een toef slagroom

e 6,00
Z.O.Z.

Welkom in ’t
Boskefé Kobus
of zoals men in deze streek zegt:
Blide da’j d’r binnen, ie bin
hier veur een happien en een draankien op de goede plak.
In het hoogseizoen zijn we dagelijks open.

Hoe is het allemaal zo gekomen?
Welnu, in 1951 kocht familie Reinbergen op dit adres een oud boerderijtje. In 1956 vroeg een groep padvinders of ze op het land hun
tenten mochten opzetten. Ook werd een deel van de schuur kampeerboerderij. Toen in de jaren zestig het fietspadennet in Drenthe
werd aangelegd en de toeristen het kamperen ontdekten, werd door
fam. Reinbergen besloten om het boerenbedrijf langzaam te veranderen in camping. In 1966 werd de kantine gebouwd, hier zit u nu.
In 1973 werd de laatste koe verkocht en in 1980 werd ook het laatste
land als camping ingericht. De kantine werd zowel door campinggasten, als door jongelui uit de omgeving goed bezocht. Het was
een gezellige tijd.
In de volksmond ging men altijd naar Kobus.
Hoewel Kobus al vanaf 1987 niet meer achter de tap staat, zegt men
nu nog steeds: “We gaan naar Kobus”.
In 2009, na een grondige aanpak van het terras, hebben we de kantine een naam gegeven.
En wat is er dan toepasselijker dan ...

‘t Boskefé Kobus

‘t Boskefé Kobus?

vormt samen met de recreatiezaal, de horeca van
camping Zonnekamp. De recreatiezaal is open voor grotere activiteiten, zoals bijvoorbeeld klaverjasavonden. Heeft u iets te vieren,
verjaardag, jubileum of familiedag, dan kunnen wij samen met u
deze feestelijkheden op maat vorm geven.
De camping is onderverdeeld
in toeristische, seizoen- en
jaarplaatsen en is uitermate
geschikt voor gezinnen, rustzoekers en de actieve toerist.

Houdt u van een kaartje leggen, biljarten of gooit u graag een
hengeltje uit?
Ook dan is camping Zonnekamp de vakantieplek bij uitstek.
De hele camping is voorzien van draadloos internet.
Geen eigen kampeermiddel, maar toch genieten van
het campingleven? Dat kan! Huur één van onze, van alle
gemakken voorziene verhuurchalets. Er is zelfs eentje met
sauna te huur. Neem gerust een folder mee.

Unesco Werelderfgoed
De Koloniën van Weldadigheid

Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen
In 2011 zijn de Koloniën van Weldadigheid opgenomen in de Voorlopige
Lijst Werelderfgoed van Unesco en ze
hopen binnenkort de officiële status
te krijgen.
Als de 37-jarige Johannes van den
Bosch uit Indië terugkeert en nog mee
helpt om de Fransen uit Nederland te
verjagen is er veel armoede en wanorde in Nederland. Van den Bosch is
ervan overtuigd dat gebrek aan arbeid
één van de belangrijkste bronnen van armoede is. Hij stelt de oprichting van landbouwkoloniën voor, waar de verpauperde burgers
huisvesting, arbeid, scholing en zorg wordt geboden. (Hier was in
1818 dus al het begin van onze huidige verzorgingsstaat.) Zo krijgen zij de mogelijkheid om aan de armoede te ontsnappen.
Voor de uitvoering van dit plan wordt in 1818 de Maatschappij
van Weldadigheid opgericht en wordt het grotendeels onontgonnen landgoed Westerbeecksloot in Vledder aangekocht. Er bevinden
zich het Huis Westerbeek, enkele boerderijtjes en een logement.
Op 25 augustus van dat jaar legt van den Bosch de eerste steen voor
de bouw van 53 koloniewoningen in het gebied.
Deze eerste kolonie wordt Frederiksoord genoemd, naar Prins
Frederik, die lange tijd voorzitter van het hoofdbestuur is. Later
volgen Willemsoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen, Ommerschans, Wateren en in de zuidelijke Nederlanden (België) Wortel en Merksplas.
Er worden scholen en kerken gebouwd en verder alles wat nodig
is om zelfvoorzienend te zijn. In 1823 wordt in Wateren het Instituut voor Landbouwkundige Opvoeding gesticht. Een soort van

hoger beroepsonderwijs, want onderwijs is bij de Maatschappij van
Weldadigheid een van de speerpunten van het beleid.
De Maatschappij van Weldadigheid had grote idealen, maar er
kwamen tegen slagen. Daardoor kwam de Maatschappij van Weldadigheid in financiële nood en verkocht in 1859 de koloniën Veenhuizen, Ommerschans en Wateren.
De kolonie Wateren wordt gekocht door J.F. de Ruijter de Wildt.
Hij begint gelijk met de bouw van een herenhuis met 18 kamers en
in 1862 is de bouw voltooid. De villa kreeg de naam “Huize Zorgvliet”. Naar de naam van deze villa werd het huidige plaatsje Zorgvlied genoemd.
In 1879 toen het dorp volgens een volkstelling nog maar vier huizen telde, kochten de gebroeders Lodewijk Guillaume Verwer en
Julius Verwer het landgoed. Omstreeks 1885 kwam het hele bezit
in handen van Lodewijk Guillaume. Deze heeft veel gedaan voor
de ontwikkeling van het dorp Zorgvlied. Hij heeft uitgestrekte bossen aangelegd, land ontgonnen, boerderijen laten bouwen die hij
verpachtte aan veelal rooms katholieke boeren. Speciaal voor zijn
geloofsgenoten stichtte hij in 1884 de Heilige Andreas parochie
(RK-kerk). Voor de huisvesting van de bejaarden werd drie jaar later
Sint Anthony Gasthuis opgericht. De woningen zijn gebouwd op de
plaats waar eerder een vleugel van de voormalige landbouwschool
stond. In 1887 stichtte hij drie zuivelfabrieken o.a. een in Elsloo.
Vanaf 1889 richtte Verwer zich op de teelt van tabak en kwam het
tot de bouw van een sigarenfabriek met 30 werknemers. Bovendien
liet Verwer in Zorgvlied een bakkerij, een café en een heuse bank
bouwen, de Noordelijk Hypotheekbank.
In 1919 is de villa met 40 ha. land gekocht door de familie Ackermann, zij hadden hier een tehuis voor ontheemde kinderen. In 1938
heeft de heer Ackermann het landgoed verkocht aan de gebroeders
Pasman die de grote villa lieten afbreken. Veel van dit materiaal is in
Zorgvlied hergebruikt in o.a. de boerderij Casa Vetera.
Wilt u een Historische Wandeling door Zorgvlied maken,
dan hebben wij hiervoor een leuk boekje op de receptie
te koop à € 1,00.

Z.O.Z.

