
  

Wie wij zijn 
Wij zijn Stichting Natuurhus Almelo opgericht door zes Almelose 
verenigingen: NIVON, KNNV, ’t Iemenschoer, AstronA, IVN, en Groei en Bloei.  
Samen willen wij het publiek interesseren voor cultuur, natuur, milieu en 
duurzaamheid.  
 
Om dit te realiseren hebben wij het Doepark met daarin het Natuurhus in 
Almelo ingericht en opgebouwd. Een groene oase, midden in Almelo, met 
waterspeelplaats, moestuin, en nog veel meer. Kijk en geniet!  

 

   

 

 

 

 

 

 

Welkom! 
 

bij 
Natuurhus Almelo 

Menukaart 

Contact met ons opnemen 
Bezoekadres: Hagenborgh 4, 7607 JT. Almelo 
 
Telefoon 0546-451483 
E-mail: horeca@natuurhusalmelo.nl 
Web: www.natuurhusalmelo.nl 
  



Welkom! 
 
Ons Natuurhus is er voor jou 
Ga lekker zitten en geniet van al het lekkers dat wij met liefde voor je 
bereiden. Wij werken met zoveel mogelijk biologische en lokale producten 
en halen waar mogelijk de ingrediënten uit onze eigen moestuin. Onze 
kaart is daarom deels seizoensgebonden. 

Heb je speciale (dieet)wensen? Laat het ons dan weten, dan overleggen 
wij samen wat de mogelijkheden zijn. 

Wist je dat je bij het Natuurhus ook ruimtes kunt huren voor zakelijke of 
privé evenementen? Uiteraard voorzien wij je hierbij graag van catering. 
Informeer bij onze medewerkers naar de mogelijkheden. 

 

“Wat is het hier mooi, hier wil ik mijn verjaardagsfeest 
vieren” – een bijna 99-jarige klant! 

 

  Vergaderarrangementen 
Bij Natuurhus Almelo zijn verschillende ruimtes te huur, waar je in alle 
rust kunt vergaderen, brainstormen of andere zakelijke afspraken kunt 
houden. Ben je toe aan een pauze of aan frisse lucht? Dan kun je zo de 
natuur in lopen. Er zijn zalen van verschillende afmetingen te huur. Onze 
medewerkers vertellen je graag meer. Natuurlijk verzorgen wij graag 
koffie, thee en catering voor je. Hieronder vind je de opties die we 
standaard aanbieden. Heb je andere wensen? Dan denken we graag met 
je mee over uitgebreide cateringmogelijkheden 
 

Koffie, thee, tafelwater en koekjes                  € 6,50* 
Per dagdeel 
 
Vergaderarrangement Basis                   € 8,50* 
Twee halve belegde broodjes p.p., melk, 
verse jus d’orange 
 
Vergaderarrangement Luxe                   € 9,50* 
Drie halve belegde broodjes p.p. melk, 
verse jus d’orange 
 
Uit te breiden met: 
Kop soep van de dag                      € 3,50* 
Seizoensgebonden handfruit per stuk       € 1,00* 
Diverse soorten gebak, wisselend per dag      € 3,50* 
Friandises          € 1,95* 
Frisdranken op nacalculatie. 
 
*) Bovenstaande prijzen gelden per persoon 

    



 

    
 

Borrelkaart 
Bier van tap, fluitje, vaasje          € 3,20 
 
Bier in fles 
Grolsch Radler 0,0 %           € 3,50 
Grolsch of Grolsch 0,0 %          € 3,50 
 
De zwarte parochie maximaal 50 wit         € 4,50 
De zwarte parochie maximaal 60 blond         € 4,50 
De zwarte parochie maximaal 80 trippel         € 4,50 
De zwarte parochie Farmhouse IPA         € 4,50 
Tap, speciaalbier           € 4,50 
 
Wijn, rood, wit of rosé            € 4,00 
 
Nootjesgarnituur 
Nootjesgarnituur           € 4,50 
Gemengde olijven           € 4,50 
Brood met dips            € 5,50 
Kaasplankje            € 5,95 
Bitterballen, portie 10 stuks          € 6,50 
 
Borrelplank          € 13,50 
Diverse soorten worstjes, kazen, brood, dip 
en olijven, voor 2 personen 
 
Borrelplank Deluxe        € 17,50 
Diverse soorten worstjes, hammetjes, kazen, 
Olijven, nootjes, brood en dips voor 2 personen 
 
Vegetarische borrelplank         € 17,50 
Diverse kazen, olijven, nootjes, kaasstengels, 
Brood en dips voor 2 personen 

   
  Dranken 

 
Warme dranken 

  
Koffie    € 2,40 
Cappuccino    € 2,75 
Espresso    € 2,40 
Latte    € 2,95 
Warme chocolademelk    € 3,00 
     + slagroom    € 0,50 
Thee    € 2,30 
Verse muntthee (met Honing van Natuurlijk bij Ellen)                        € 3,20 
Verse gemberthee (met honing van Natuurlijk bij Ellen)                   € 3,20 

Onze Manetti koffiebonen en theesoorten zijn 100% biologisch. De bonen 
worden gebrand in de lokale koffiebranderij Neuteboom. Voor onze 
cappuccino en latte gebruiken wij biologische melk. Op verzoek kunnen wij 
ook plantaardige melk gebruiken.                                                                                                                         

 
 Koude dranken 

Coca Cola, Zero € 2,50 
Fanta, Sinas, Sprite, Cassis € 2,50 
Tonic, Rivella, Bitter Lemon, Ginger Ale € 2,80 
Ice tea Green, Sparkling € 2,80 
Bronwater, plat of bruisend € 2,50 
Fristi, Chocomelk 
Biologische melk of karnemelk 

€ 2,50 
€ 2,50 

 
  Sappen 

Verse biologische appelsap (klein € 2,00) € 2,95 
Vers geperste jus d’orange € 2,95 
 
Wat lekkers bij de koffie? 

 

Er is dagelijks een variërend assortiment gebak 
 

 

    



Heerlijke lunch! 
De gerechten op onze menukaart bestaan zoveel mogelijk uit biologische en/of 
lokale producten en ingrediënten uit onze eigen moestuin. Daardoor kan het 
aanbod van gerechten variëren en is de keuze seizoensgebonden. 

Wij hebben een ruime keuze in vegetarische en veganistische gerechten.  
Je herkent deze aan de pictogrammen:   Vegetarisch    Vegan 

Broodje met… 
Keuze uit 4 pistolets: wit, Italiaans gekruid wit, Bourgondisch bruin of spelt 
 
Belegen kaas                                                                             € 5,25 
Belegen kaas, sla, tomaat, komkommer en een mooie dressing 

Brie met honing                                                                          € 5,75 
Roombrie, gemengde sla, walnoten en honing van Natuurlijk bij Ellen 
 
Caprese                                                                                      € 5,50 
Tomaat, mozzarella, basilicum, sla en pesto 
 
Muhammara                                                                               € 6,25 
Oosterse spread van walnoten, gegrilde paprika en granaatappel met sla 
 
Vegan Paté                                                                                € 6,25 
Vegan paté met sla en cranberries 
 
Gezond                                                                                           € 6,25 
Ham, kaas, komkommer, tomaat, ei, sla en Heksenkaas 
 
Beenham                                                                                        € 6,25 
Beenham, sla en honing-mosterdsaus 
 
Parmaham                                                                                      € 6,25 
Parmaham, sla, tomatentapenade, mozzarella en zongedroogde tomaatjes 
 

  
 
 
Tosti’s 
Keuze uit wit of bruin rustiek oerbrood 

Tosti kaas                                                                                            € 5,50 
(ook vegan mogelijk)  
 
Tosti ham & kaas                                                                 € 5,95 
(alleen kaas ook mogelijk) 
 
Tosti pesto tomaat en kaas                                                 € 5,95 
(ook vegan mogelijk) 
 
Huisgemaakte soep (seizoensgebonden)               vanaf € 4,95 
Afhankelijk van de oogst uit eigen tuin 
Onze medewerkers vertellen graag welke soep wij vandaag serveren 
 
 
Yogi Bowl                                                                 € 4,95 
Heerlijke yoghurt geserveerd met  
Huisgemaakte muesli en seizoensfruit 
 
 
Voor de kinderen 
Naast keuze uit de lunchkaart, hebben wij voor kinderen ook: 
Broodje naar keuze met Nutella of jam                                                      € 2,95 
Kindertosti met casinobrood ham & kaas                                                  € 3,50 
Yogibowl, yoghurt geserveerd met muesli en fruit.                                 € 4,95 
 
 

 


