IJSSALON DE IJSBEER
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IJssalon De IJsbeer bereidt dagelijks vele smaken vers ambachtelijk schepijs. Niet voor niets komen mensen uit de wijde
omgeving op het ijs van De IJsbeer af. Tel daarbij op het mooie
en gezellige terras vlakbij de Heulbrug en uw dag (en dat van
uw kinderen) kan niet meer stuk.
Verder biedt de IJsbeer ook
softijs, milkshakes, koffie
en vers bereid appelgebak.

EETCAFE DE SCHANS

ETEN & DRINKEN IN VINKEVEEN
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eten & drinken

11

Eetcafé De Schans is een sfeervolle locatie, gelegen aan een
populaire fietsroute en een ideaal rustpunt voor de fietser die
geniet van de natuur, de rust en de omgeving. Naast een uitgebreide lunch- en borrelkaart, heeft De Schans ook een veelzijdige
dinerkaart met zeer schappelijke
prijzen die u vast zal aanspreken.
De Schans is elke dag open!
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HERENWEG 1, VINKEVEEN
0297 775377
WWW.IJSSALON-VINKEVEEN.NL

UITWEG 1, VINKEVEEN
0297 261425
WWW.EETCAFEDESCHANS.NL
1

SUSHISTOP VINKEVEEN
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BAR-EETCAFE ‘T KRUYTVAT
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SushiStop is het Japans afhaal- en bezorgrestaurant aan de
Herenweg te Vinkeveen. U kunt bij SushiStop genieten van een
verscheidenheid aan gerechten. SushiStop gebruikt dagverse
producten en bereidt haar gerechten op traditionele wijze.
Ook voor heerlijke sashimi,
yakitori, zeewiersalade en
warme Japanse maaltijden
is SushiStop het juiste adres.

Bar-eetcafé ‘t Kruytvat heeft de warme en gezellige uitstraling
van een bruine kroeg. Met wagenwielen aan het plafond, een
drietal stamtafels, een ruim opgezette bar en een knus, intiem
en iets lichter eetgedeelte. Het ‘oude’ pand ligt naast de Heulbrug. Een etentje op het
kleine maar o zo gezellige
terras is een belevenis op zich.
De bootjes varen af en aan.

HERENWEG 167, VINKEVEEN
0297 776900
WWW.SUSHI-STOP.NL

HERENWEG 2, VINKEVEEN
0297 263295
WWW.KRUYTVAT.NL
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S’ ANDERS ETEN EN DRINKEN
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MEER INFORMATIE OVER VINKEVEEN?
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Eén van de trekpleisters van Café-restaurant Bon is het royale
terras aan het water. Vanaf het terras heeft u uitzicht over de
landelijke polder en kijkt u richting het natuurgebied Botshol.
De keuken kenmerkt zich door eerlijke gerechten in royale
porties voor een reële en
vriendelijke prijs. Klassiekers,
maar ook gerechten met een
originele draai.

“Authentiek met een eigentijdse twist”, dat is het credo van
s’ Anders eten en drinken. Bij s’ Anders kun je terecht voor een
snelle zakenlunch, een eenvoudige maaltijd of een avondvullend
menu. Maar ook voor een kopje koffie, een borrel of een High
Tea ben je in het centrum
van Vinkeveen op het juiste
adres. s’ Anders beschikt over
een ruim en zonnig terras.

WINKELDIJK 24, VINKEVEEN
0294 281394
WWW.BONVINKEVEEN.NL

HERENWEG 120, VINKEVEEN
0297 261075
SANDERSETENENDRINKEN.NL

ontwerp: www.pijl14.nl

CAFE-RESTAURANT BON
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Bezoek het Toeristisch Informatie Punt aan
de Herenweg 144 te Vinkeveen. Kijk op
www.tipvinkeveen.nl of bel 0297 261990.
De TIP is van 1 april tot en met 1 oktober
dagelijks geopend tussen 9.00 en 17.00 uur.
Van 1 oktober tot en met 1 april zijn wij
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Met dank aan:

foto: shutterstock.com

Eten en drinken in
Vinkeveen
Een mooie fietstocht door de polder, een lange wandeling in de omgeving of een dagje varen op de Vinkeveense Plassen is pas compleet na een lekker etentje.
Maar ook voor een kopje koffie, een borrel, High Tea of
een afhaalmaaltijd kunt u op diverse plaatsen terecht.
Heerlijke pannenkoeken of het lekkerste ijs uit de omgeving? Vinkeveen heeft haar bezoekers op culinair gebied heel wat te bieden. En voor zeer redelijke prijzen.

VILLA LOKEEND

1

In het restaurant van Villa Lokeend, Esca, gelegen bij de Vinkeveense Plassen, wordt u gastvrij ontvangen. Alles nodigt uit om
lekker lang te tafelen en te genieten van de culinaire gerechten
die de keukenbrigade uit de open keuken tovert. De keuken is
Mediterraans met een eigentijdse twist . Bij mooi weer kunt u
buiten eten en zult u zich op het terras in mediterrane sferen
wanen. Villa Lokeend beschikt tevens over 8 ruime hotel-suites.
GROENLANDSE KADE 61, VINKEVEEN, 0294 291544
WWW.VILLALOKEEND.NL

De Haven, gelegen op het terrein van Watersportcentrum
Proosdij, is één van de drukste en gezelligste plekjes van
Vinkeveen, met name in de zomermaanden op het ruime
terras. U kunt bij De Haven uitstekend terecht voor een borrel
of diner. Voor een feest of
partij bent U bij De Haven
tevens aan het juiste adres!

CAFE-RESTAURANT DE VEENSTEKER

CAFE-RESTAURANT MOTEL
DE PLASHOEVE
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De Plashoeve is de mooiste horeca locatie aan de Vinkeveense
Plassen. Niet alleen om in een prettige sfeer een glas wijn te
nuttigen op het terras, maar ook om gezellig te dineren in
ons restaurant. Zowel onze buitenbar, bekend om haar cocktails, als ons bruin café zijn
vermaard. Tevens hebben
wij hotelaccommodatie.
BAAMBRUGSE ZUWE 167
VINKEVEEN, 0294 291381
WWW.PLASHOEVE.COM

4

TRAITEUR VORQQ
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De Veensteker is een trendy en gezellig restaurant. Met ruim
80 zitplaatsen binnen en 100 plaatsen op het heerlijke zonnige
terras behoort het tot de grotere restaurants in Vinkeveen.
Goed eten, een correcte, nette bediening en een goede entourage, kenmerken De Veensteker.
Naast de vaste kaart biedt
het restaurant dagelijks
wisselende gerechten aan.

Traiteur Vorqq is het adres voor heerlijke delicatessen,
verse kant-en-klaar gerechten en catering. Alle gerechten
worden ter plekke bereid: soepen, stamppotten, salades,
pasta’s en desserts. Ook voor de lunch maken we heerlijke
broodjes, wraps en salades.
Wij bezorgen ook!

Door de gunstige ligging is het restaurant met terras aan de
Plas een ideale uitvalsbasis voor velen. Naast een leuk familierestaurant is het ook een gezellige stek voor met z’n tweeën.
Als tussenstop voor koffie met iets lekkers, een borrel op één
van de zonnige terrassen of een gerecht van de chef. Ook voor
evenementen en kinderfeestjes.

ACHTERBOS 20, VINKEVEEN
0297 262686
WWW.VEENSTEKER.NL

HERENWEG 61, VINKEVEEN
0297 745511
WWW.VORQQ.NL

HERENWEG 144, VINKEVEEN, TEL. 0297 212067
WWW.HETVOORDEK.NL

De Viersprong is gelegen op een prachtige lokatie nabij de Vinkeveense plassen. Zeven dagen per week kunt u vanaf 12.00 uur
bij De Viersprong terecht voor koffie, lunch, diner, een snelle
hap of lekker borrelen aan onze prachtige bar! De Viersprong
heeft een gezellig en sfeervol
terras waar u heerlijk kunt
vertoeven in zowel de zomer
als in de wintermaanden.

Bij Royal Ocean kunt u genieten van talloze heerlijke Aziatische
gerechten. Een rustige sfeer en een eersteklas bediening
maken het geheel compleet. Royal Ocean biedt u een culinaire
rondreis aan met een keur van bijzondere gerechten uit alle
windstreken van het Verre Oosten. Natuurlijkkunt u bij Royal
Ocean ook terecht voor een
afhaalmenu of catering.

VINKENKADE 2, VINKEVEEN
0294 295450
WWW.VIERSPRONG.NU

PLEVIERENLAAN 1
VINKEVEEN, 0297 263541
WWW.ROYALOCEAN.NL

PANNENKOEKENRESTAURANT
HET VOORDEK

foto: jaco kroon
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HERENWEG 276, VINKEVEEN
0297 265308
WWW.DEHAVENVINKEVEEN.NL

PRACHTIGE LOCATIES
Bij een aantal restaurants kunt u genieten van het uitzicht over water, andere restaurants liggen langs fiets- en
wandelroutes en hebben een heerlijk zonnig terras. Eén
ding hebben ze in ieder geval gemeen: ze bieden u lekker
eten in een ongedwongen sfeer. Als dat geen genieten is!
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CAFE-RESTAURANT DE HAVEN

2

CAFE-RESTAURANT DE VIERSPRONG
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AZIATISCH RESTAURANT ROYAL OCEAN 8

