Drentse krent
RESTAURANTTIPS
Bijzonder
Plattelandsrestaurant Op De Deel in Zuidwolde (5 autominuten): een klein restaurant
die veel producten uit de streek gebruikt en tot mooie gerechten verwerkt voor een
kleine prijs. Alleen op vrijdag en zaterdag geopend en reserveren (ruim) van te voren
is een must. Drogtzee 6, 06-48472983
2-sterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde (met taxiservice!): creatief met
kwaliteitsproducten, ook uit de streek, voor een bijzondere avond met culinaire,
originele, overheerlijke gerechten. Gesloten op maandag en dinsdag en op zaterdag
geen lunch. Reserveren noodzakelijk, Hoogeveenseweg 17, 0528-372 938
Sukade in Meppel (18 autominuten): modern sfeervol restaurant in een voormalig
‘pakhuys’ aan de kade met verrassende gerechten. Maandag gesloten, op zondag
aanschuiven ‘wat de pot schaft’ tussen 12-19 uur, Stoombootkade 10, 0522-859663
Tea Time in Echten (9 autominuten): een authentieke Engelse tearoom in een statige
villa. Engels in alle opzichten: interieur, bediening en menukaart. Gesloten op
maandag en dinsdag, reserveren noodzakelijk, Ruinerweg 17, 0528-371051
Keuken van Arragon in Fluitenberg (13 autominuten): kleine menukaart, werkt vooral
met verassingsmenu’s, klassieke keuken met moderne invloeden. Er wordt alleen met
lokale en seizoensproducten gekookt. Gesloten op zondag en maandag, reserveren
noodzakelijk, Hoogeveenseweg 27, 0528-275983

Italiaanse keuken
Mulino in De Wijk (8 autominuten). Een leuk restaurant met terras aan doorgaande
weg. Met goede pizza’s en heerlijk Italiaans ijs én altijd geopend. Bezorgen is gratis
voor bestelling boven €10,- (menukaart in gastenverblijf) Dorpstraat 51, 0522-760260.
Sardinia in Meppel (18 autominuten). Bekend in wijde omtrek vanwege o.a. hele
goede pizza’s. Gelegen aan het gezellig Kerkplein met terras. Beslist reserveren, want
het is altijd druk. Kerkplein 7, 0522-251219
Da Luca in Hoogeveen (15 autominuten): culinaire Italiaanse keuken. Bij binnenkomst
onder het genot van een amuse uitleg krijgen over de werkwijze en het menu van de
dag. Het restaurant is erg goed getipt door verschillende recensenten. Op maandag
gesloten, Hoofdstraat 2-4, 0528-233460
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Café Restaurant
Poortman in Veeningen (5 autominuten): gezellig, eigentijds met een lokale, zeer
goede keuken voor een betaalbare prijs. Nog even blijven hangen met een goed glas
op het terras is hier mogelijk. Op dinsdag en woensdag gesloten, Bloemberg 5, 0528353 066
Kiewiet in Dedemsvaart (18 minuten): sfeervol eigentijds restaurant met een hele
goede keuken, klassiekers op een moderne manier, voornamelijk seizoensproducten. A
la carte en keuzemenu’s, maandag t/m woensdag dicht, Julianastraat 103-105, 0523612614
Zuudwoldiger Huuskamer in Zuidwolde (5 autominuten), gezellig restaurant met
zonnig terras en veel verschillende speciaalbieren. Op maandag gesloten, Hoofdstraat
67, 0528-372678
Steakhouse Boschzicht in Echten (8 autominuten): gemoedelijk restaurant met serre
en (bruin) eetcafé. Een aanrader voor de Bourgondiër. Buiten het zomerseizoen op
maandag gesloten. Reserveren verstandig, Zuidwolderweg 31, 0528-251246
Eetcafé Herberg ’t Plein in Meppel (18 autominuten), gezellig levendig eetcafé met
terras, goede (seizoens) menukaart, alle dagen geopend, Prinsengracht 1, 0522251630
Zizo in Meppel (18 autominuten): sfeervol modern à la carte restaurant met open
keuken, mogelijkheid tot borrelen in loungehoek of bar. Ruime betaalbare keuze voor
2 of 3 gangenmenu, goede kwaliteit en kwantiteit. Gesloten op maandag en dinsdag,
reserveren is verstandig, Steenwijkerstraatweg 10, 0522-251753
Bistro ’t Koetshuis in Hoogeveen (15 autominuten): een restaurant zoals je van een
bistro verwacht, maar met een verrassend goede keuken, verschillende proeverijen.
Gesloten op zondag en maandag, reserveren is verstandig, Grote Kerkstraat 24, 0528331002
The Peppermill, trendy restaurant in Hoogeveen (15 autominuten): Amerikaanse
keuken met steaks en burgers, Texaanse en Mexicaanse gerechten; goede kwaliteit
voor een goede prijs. Maandag gesloten, reserveren is verstandig. Haagje 12, 0528231431
Grand Café Restaurant Het Postkantoor in Hoogeveen (15 autominuten), het
voormalige postkantoor omgebouwd tot een groot modern eetcafé. Mooie combi met
de (aan te raden) Vue bioscoop, bekend om haar heerlijke hamburger, maar een
drankje vooraf aan de film is ook leuk. Van Echtenstraat 35, 0528-231517
’t Knooppunt in Havelte (20 autominuten), een café restaurant met geschiedenis, het
knooppunt voor koetsen, paarden, postkoets en later de paardentram. Een sfeervol
restaurant voor lunch of diner, leuke combinatie met een bezoek aan het
Holtingerveld (hunebedden!). Dorpsstraat 21, 0521-341226
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Oosterse keuken
Tong Fang in Zuidwolde, Chinees Indische keuken van goede kwaliteit, (5
autominuten) in jan-mrt op dinsdag gesloten,telefonisch bestellen mogelijk,
Hoofdstraat 122, 0528-372665 (menukaart in gastenverblijf)
Feng Sheng in Hoogeveen (15 autominuten), specialiteitenrestaurant (Canton,
Szechuan, Peking), aanrader: loempia speciaal. Alteveerstraat 123, 0528-232586
(telefonisch bestellen, menukaart in gastenverblijf)
International in Hoogeveen (17 autominuten), vergelijkbare keuken als Feng Sheng
met iedere maand een nieuw afhaalmenu voor een kleine prijs. Toldijk 23, 0528270757 (telefonisch bestellen, menukaart in gastenverblijf).
Ton Nam Thai, Thais restaurant in Meppel (18 autominuten), goede smaakcombinaties,
uitgebreide kaart, ook afhalen. Op maandag gesloten, Woldstraat 67a, 0522-859867
Sakura Mura in Meppel (18 autominuten), voor de liefhebbers van sushi, all you can
eat concept, goede kwaliteit, afhalen kan ook - afhaallijst in gastenverblijf,
Woldstraat 30, 0522-242884
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