
 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

      Tot 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

In maart 2022 zijn wij, René en Janneke, ons avontuur begonnen hier in 

Herberg de Loohoeve. We zijn geboren in Drenthe als boerenzoon en -

dochter. Na ons huwelijk hebben we tot 1997 een melkveebedrijf gerund 

in Drenthe, maar daarna zijn we met onze zoon verhuisd naar Oost -

Duitsland om een nieuw melkveebedrijf op te starten. Naast de boerderij 

hebben we een oude schuur omgebouwd tot restaurant met vier 

pensionkamers en een gezellig terras. Het horecabloed begon daar te 

stromen. Tijdens de 9 jaar in Duitsland breidde ons gezin uit naar vier 

kinderen, waardoor we besloten om terug te gaan naar Nederland zodat 

onze kinderen daar konden studeren. We gingen zelf in Nederland aan 

de slag in de landbouwsector en de retail & sales. Na 16 mooie jaren in 

Westerbork gingen onze kinderen één voor één het huis uit en begon het 

bij ons weer te kriebelen om samen iets te beginnen. Het horecabloed 

begon weer langzaam te borrelen en we besloten na een lange 

zoektocht om in Schoonloo met Herberg De Loohoeve te beginnen. We 

vinden het geweldig dat we mensen nu een fijne tijd kunnen bezorgen 

met lekker eten, drinken en logeren in onze herberg en we hopen dat jij 

je ook thuis voelt in ons fijne stekkie! 

Liefs, Janneke & René 

- 

 

Heeft u vragen over allergenen? Vraag gerust onze bedieningsmedewerkers. 

 



Drentse stoet 
Keuze uit een witte of bruine boerenbol 

 

Pulled pork I uiteraard lekker warm 

augurk I rode ui I wortel I gebakken uitjes I boerenfrietjes I 10 

 

Kipschnitzel I uiteraard lekker warm 

tomaat I augurk I rode ui I 10 

 

Gerookte zalm 
roomkaas I eiersalade I komkommer I rode ui I 8.5 

 

Ossenworst 
gekookt ei I rode ui I augurk I 7.75 

 

Brie  
kipfilet I komkommer I perzik I 7.75 

 

Gezond 
roomkaas I ham I kaas I gekookt ei I komkommer I tomaat I 7.25 

 

Ambachtelijke kroketten 
Keuze uit 2 sneeën wit of bruin boerenbrood I 9.5 

Boerderijkroketten I mix van kip, varken & rund 

Bospaddenstoelenkroketten   

Kroketten van het seizoen 

 

Lekker warm 
Oertosti 

kaas I tomaat I metworst I 7 

Drentse tosti  
krentenwegge I brie I mosterd I 7 

Classic tosti 
ham I kaas I 7 

 

Uitsmijter Max 
rauwe ham I 3 spiegeleieren I 9 

Uitsmijter Bartje 
ham I kaas I 3 spiegeleieren I 9 

Uitsmijter Lammechien  
kaas I 3 spiegeleieren I 9 

 
 

 

 

 

 

Flammkuchen 
crème fraîche I rauwe ham I rode ui I tomaat I courgette I paddenstoel I 9 

 

Kaiserschmarrn 
rood fruit of boerenjongens I 9 

 

Soepen 

Mosterdsoep  
droge worst I roggebroodkruim I 7.5 

Broccolisoep  
feta I walnoten I 7.5 

Uiensoep  
ui I kaascroutons I 7.5 

 

 



 

 

 

 

 

   Maaltijdsalades 
 

‘Loomeer’ salade 
inktvisringen I paprika I courgette I zwarte olijf I broodje I  13.5 

Boerensalade 
kip I bacon I parmezaan I komkommer I tomaat I broodje I 13.5 

‘Pieterpad’ salade  
fenegriek I druiven I peer I cashewnoten I broodje  I 13.5 

 

 

    

Borrelen 
        tot 17.00 

 
 

Patatje pulled pork 
boerenfriet I pulled pork I cheddar I bosui I 10.5 

 

Breekbrood  

roomboter I dip I olijfolie I zeezout I 7.5 
 

Breekbrood camembert  

camembert uit de oven I rood fruit chutney I 11 
 

Borrelkaasje  

plankje met verschillende soorten kazen I 10 
 

Notenmix  I 4.5 

 

Gemarineerde olijven  I 4.5 

 

Portie bitterballen I 8 stuks  
rundvlees of vegetarisch I 8.75 

 

Portie hunebedjes I 6 stuks 
grote bitterballen in de vorm van een Drentse kei I mix van smaken  of 
vegetarisch I 9.75 

 

Borrelplank ‘De Loohoeve’ I eventueel vegetarisch  

bitterballetjes I oude kaas I camembertje I droge worst I rauwe ham I 
kaasstengels I druifjes I breekbrood met dip & boter I 18.5 

 
 
 

Scharrellunch 
 

Lunchplank vol met lekkernijen; verschillende broodjes, een soepje, salade & 
een hunebedje en nog meer I vanaf 2 personen I 12.5 p.p. 

 

  

 

Patatje pulled pork 
 

boerenfriet I pulled pork I cheddar I bosui I 10.5 

 



Wijnen 

Wit droog               glas   fles 
Sauvignon blanc – Spanje, Jumilla    4.5 22 
Chardonnay – Frankrijk, Gaillac     4.75 23 
Pinot grigio – Italië, Veneto     5 24 
 

Wit zoet/mousserend 
Riesling – Duitsland, Moesel     4 21 
Prosecco       4 21 
 

Rosé  
Rosado – Spanje, Jumilla     4.5 22 
 

Rood  
Merlot – Frankrijk, Languedoc Roussillo    4.75 23 
Tempranillo – Spanje, Jumilla     5 24 
Primitivo – Italië, Puglia      5 24 
 

Dessertwijn 
Semillon, Sauvignon blanc & Mascadelle – Frankrijk, Bordeaux 6.5 27 
 

Fles Sourcy tafelwater  
blauw of rood        4 
       

Sterke dranken 
Amaretto I 4.5    Port I 4.5 
Licor 43 I 4.5    Sherry I 4.5 
Tia Maria I 4.5    Jonge jenever I 3.5 
Börker neutie I 4.5   Oude jenever I 3.5 
Grand marnier I 4.5   Berenburg I 3.5 
Cointreau I 4.5    Advocaat I 4.5 
Cognac I 4.5    Huisgemaakte limoncello I 5.5 
Whisky I 4.5    Bacardi I 4.5 

          
 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Vanaf 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over allergenen? Vraag gerust onze bedieningsmedewerkers. 

 



Voorgerechten 

 

Ossenworstcarpaccio 
rode uien chutney I mosterdkruim I 12 

 

Gamba’s 
avocado I mango I komkommer I 12 

 

Bonbon  
feta I abrikoos I couscous I 11 
 

Aardappelsalade  
oude kaas I tomaat I 11 
 

 

 

 

 

    Hoofdgerechten 
      

           Om verspilling tegen te gaan worden alle gerechten standaard geserveerd met 
salade. Friet of aardappelwedges kunnen gratis bijbesteld worden. 

 

Kippendij 
aardappelwedges I maiskolf I feta I 22.5 

 

Runderwang 
groene stamppot I doperwt I groene asperge I 25 

 

Runderstoof 
parelcouscous I paprika I courgette I amandel I 23 

 

Spareribs 
boerenfriet I paksoi I appelcompote I 24 

 

Boerenmix 
sparerib I kippendij I casselerrib I aardappelwedges I 26 

 

Vangst van de kok 
vis van het seizoen I orzo I doperwt I groene asperge I tomaat I parmezaan I 24 

 

Orzo  
broccoli I kikkererwt I paprika I cashewnoten I citroen I 21 

 

Zoete aardappelcurry  
rijst I pinda’s I yoghurt I pesto I 22.5 

Soepen 

Mosterdsoep 
droge worst I roggebroodkruim I 6.5 

Broccolisoep  
feta I walnoten I 6.5 

Uiensoep  
ui I kaascroutons I 6.5 

 

 Verassingsmenu 

3-gangen I 37.5 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Ijscoupes 

 

Yoghurt bosvruchten  
yoghurt bosvruchten ijs I bosvruchtensaus I slagroom I 7  
 

Chocolade 
vanille roomijs I chocolade ijs I slagroom I 7 
 

Vruchtensorbet 
vers fruit I citroen ijs I framboos ijs I slagroom I 7 
 

 

 

 
 

 

 

Koffie met een tik 
   

Drentse koffie  Italian coffee 
  Börker neutie I slagroom I 6.5 Amaretto I slagroom I 6.5 

 

  Irish coffee  French coffee 
  Whisky I slagroom I 6.5  Grand marnier I slagroom I 6.5 

  

  Spanish coffee 
  Licor 43 I slagroom  I 6.5 

 

Ijskoffie 

vanille ijs I espresso I slagroom I 6.5 

 

 

 

Desserts 

 

Bananensplit van nu 
banaan I chocolade I 8.5 

 

Onze passie 
crème brûléetje van passievrucht & witte chocolade I merengue I 8.5 

 

Champagne ijs met 
framboos I yoghurt I 8.5 

 

Koffie met lekkers 
proeverijtje van huisgemaakte lekkernijtjes met een kop koffie of thee I 7.5 

 

Kaasplankje 
5 verschillende kazen I notenbroodje I 11.5 

 

Espresso Martini 
cocktail I espresso I vodka I 8.5 

 

Huisgemaakte plaatcake 
rabarber of appel kaneel of bosvruchten I slagroom I 4 

 

 

 



 

    Koffies 
‘ 
 
 
 

Koffie    Latte macchiato 
 Cappuccino   Koffie verkeerd 
 Espresso   Flat white 

Dubbele espresso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen bij Herberg de Loohoeve 

  

Thee smaken 

 
Verse muntthee  Verse gemberthee limoen 

 Verse gemberthee  Verse gemberthee sinaasappel 
 

 Earl grey   English breakfast 

 Green mint   Green jasmine 

 Rooibos vanille caramel Red fruit 
 



Het akkervarken  
 

Op onze kaart vindt je vlees van 5 sterren varkensboerderij ‘Het 

akkervarken’. Hun akkervarkens lopen het gehele jaar buiten. 

Hier doen ze nuttig werk. Ze eten onkruid met wortel en al op, 

creëren nieuwe open plekken in het bos of eten de restanten 

van een oogst op. Ze doen wat een varken graag doet; wroeten 

in de grond. De akkervarkens zijn hun hele leven in eigendom 

van boer Willem & boerin Claudia. Hierdoor kunnen ze de 

varkentjes een waardig bestaan geven & vlees van constante 

goede kwaliteit garanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krokettenkunst 
Onze ambachtelijke kroketten, hunebedjes & bitterballen 

worden gemaakt bij Krokettenkunst in Emmen. Zij staan er om 

bekend de smaken van vroeger terug te kunnen brengen in de 

vorm van deze producten. Dit doen ze door ingrediënten uit de 

streek te halen en geen kunstmatige smaakversterkers, 

conserveringsmiddelen & andere hulpstoffen toe te voegen. En 

dat proef je! 

 

 

 

Oving, vrije uitloop kippen 
Onze uitsmijters, cakes, kaiserschmarrn & natuurlijk het verse 

eitje bij het ontbijt zijn bereidt met vrije uitloop eieren van 

kippenboerderij Oving uit Odoornerveen. Zij houden al ruim 25 

jaar vrij uitloop kippen & weten dus precies  wat de kip nodig 

heeft om de perfecte eieren te geven.  

 

 



 

  

  
 

 Vanaf 1 mei bij Herberg de Loohoeve: 

  

Mini-BBQ met een plank vol vlees, vis en 

vega op je eigen tafeltje I vanaf twee personen 

  
Lijkt het je leuk om in klein gezelschap te barbecueën?   

Bij Herberg de Loohoeve kun je vanaf twee personen al 
heerlijk genieten van een samengestelde plank 
met vlees, vis en vega voor op de grill en dat gewoon op je 
eigen tafeltje. Wij zorgen ervoor dat de kolen heet zijn, 

dat het vlees gemarineerd is en dat je kunt genieten van 
een drankje op ons prachtige terras. Daarbij zijn 
onze mini–barbecues ook zeer geschikt om heerlijke 
verse groente op te leggen.   

 

 

 

 

 

 

 


