
Restaurant De Elsgraven 

 Restaurant de Elsgraven 
Eversdijk 6a 7468 PV ENTER 

0547-274811         0547-383682            lekkereten@restaurantelsgraven.nl 
 

Om te reserveren bel  0547-274811   a.u.b. voor 16.30 u, U kunt dan een 
afhaaltijdstip afspreken en uw bestelling ophalen bij de bar van het restaurant. 

 

Heerlijk dineren in uw bungalow? 

Meeneemmaaltijden                       € 12,50 per persoon  

* Schnitzel met rauwkost en friet         
* Lekkerbekje met rauwkost en friet     
* Kipspies met rauwkost en friet    
* Twentse ham met rauwkost en friet    
* Macaronischotel met rauwkost    
* Nasi goreng met saté en atjar 
    

Meeneemmaaltijden                        € 14,95 per persoon  

* Stoofvlees met rauwkost en friet   
* Spareribs met rauwkost en friet    
* Halve haan met rauwkost en friet 
* Angus burger met rauwkost en friet 
* Vegetarische pastaschotel 

     
U kunt i.p.v. friet ook wedges of aardappelkroketjes bestellen  € 1,50 p.p. of 
extra warme groente  € 2,50 p.p 
 

Maak uw meeneemmaaltijd compleet met een voor- of nagerecht! 
Voorgerecht: 
Tomatensoep of groentensoep (incl. breekbrood met kruidenboter)                      
                                                                                                      p.p.      € 4.50                                                                                                 
Nagerecht: 
Milde vruchtenyoghurt van “Reggezuivel”                     500 ml  € 1.65 
Hangop met boomgaardvruchten van “Reggezuivel”       350 ml  € 1.85 
Hangop met aardbeien                                                   350 ml  € 1.85            
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Heerlijke maaltijdsalades              € 8,50 per persoon  

* Boer’n Twentse salade       
* Frisse zalm salade 
       
Mayo       € 0,50   Pindasaus                   € 1,00   
Ketchup  € 0,50   Huisgemaakte knoflooksaus  € 1,00 
Curry € 0,50  
 
De meeneemmaaltijden worden meegegeven in een plastic tasje € 0,05 

  

 

Gourmetten         € 16,50 per persoon / € 8,25  kinderen t/m 12 jaar 

Geniet in uw bungalow van een gezellige gourmet avond met ons gourmet 
pakket,  bestaande  uit: 

• Gourmet stel 

• Shoarma, hamburgertjes, kipfilet, gemarineerd speklapje, varkensfilet en 
biefstuk 

• Champignons, uien en paprika 

• Knoflook- en cocktailsaus 

• Huzarensalade en rauwkostsalade 

• Stokbrood       
         

Twents kuierplankje                  € 7,95 per persoon                                                     

Gezellig kletsen in uw bungalow onder het genot van een hapje en een 
drankje? Bestel dan deze Twentse lekkernij  (minimaal 2 pers.) 

       

Feestmix    € 5,95 voor 2 , € 9,95 voor 4  en € 12,95 voor 6 personen   

Na een wandeling of een fietstocht genieten van een mix  
van bitterballen, loempia’s en allerlei minisnacks?   
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Ontbijtmogelijkheden 

Ontbijtmand 
Naast onze broodjesservice, verzorgen wij ook een volledige ontbijtmand. 
Onze ontbijtmand bestaat uit: koffie, thee, melk, jus d’orange, vleeswaren, 
kaas, zoet beleg, gekookt eitje en diverse vers afgebakken broodjes.  U dient 
deze ontbijtmand een dag van te voren te reserveren. 

 
€ 9,95 per persoon   (incl. bezorging)       
€ 3,75 kinderen t/m 12 jaar   
    

 

Vertrekkersontbijt 
Elke maandag en vrijdag van 09.00 u tot  10.30 u kunt u bij ons heerlijk 
genieten van een uitgebreid ontbijt.  Wilt u voor uw vertrek ontbijten in ons 
café?   Reserveren graag een dag van tevoren.  

  
€ 9,95 per persoon     
€ 4,95 kinderen t/m 12 jaar 
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