Het terras

Ons terras ligt aan het water en er varen zomers heel wat boten langs
Wij zeggen altijd:" het water leeft altijd"
Toen wij in 1998 begonnen, hebben wij verschillende producten
uitgeprobeerd,
ditzelfde princiepe hebben wij ook de afgelopen jaren doorgezet en
verkopen alleen
producten waar wij zelf ook achter staan.
Onder andere hebben wij bijvoorbeeld Appelgebak van de echte warme
bakker en Arabica
koffiebonen, welke per kopje koffie worden gemalen. (hierdoor altijd
heerlijke
verse koffie wanneer u ook komt. ) We bakken zelf de pannenkoeken en
ook de gehaktbal is zelfgemaakt.
Zo proberen wij van alles het beste op

tafel te serveren.

Terras an't waeter is prima geschikt voor uw barbecue of feest? Wij
kunnen zomers
groepen verzorgen tot ongeveer 60 personen, Het vlees dat op de
barbecue wordt
gebruikt, komt bij de echte slager vandaan. hierdoor is ook hier de
kwaliteit gegarandeerd!
Wanneer u natuurliefhebber bent, bent u zeker bij ons op de goede
plek!
Als u 's ochtends of 's avonds bij ons gaat wandelen kunt u zo tegen
een aantal reeën aanlopen en talrijke soorten vogels die voorkomen in
de Weerribben en of de Wieden.
Zeker wanneer u op een mooie zomerdag aan het fietsen bent in de
weerribben, kom dan eens langs om de heerlijke koffie + appelgebak v/d
warme bakker, uit eten of een heerlijke aardbeiencoupe met slagroom te
proberen.
Kom ook eens heerlijk genieten op ons terras!

Enkele steekwoorden zijn: WETERING, Scheerwolde, Muggenbeet, Kalenberg, Ossenzijl, Blokzijl, Giethoorn, Steenwijk, Klein
Nederland, Vollenhove, Oldemarkt, Weerribben, giethoornse meer, beulaker, blauwe hand, eten, pannenkoeken, wieden,
camping, hotel, bed and breakfast, b&b, b & b, Wi-Fi, wifi, internet, hotel kamer, restaurant, terras, pannenkoeken,
mooiste, plek, van, Nederland, mini camping, natuurgebied, vogels, fietsen, kano, uit eten, weekendje weg, dagje weg,
slapen, WaterReijk, de Weerribben, de Wieden, ANVR, svr, ANWB, WaterReijk, waterreijk, waterrijk, waterreijck, VVV,
Giethoorn, Blokzijl, Steenwijk, kop van Overijssel, noordwesthoek, noord west hoek, Overijssel, weerribben hotel,
weekendje weerribben, svr, camping, weerribben, Overijssel, pension, pannenkoeken restaurant, noordwest, overnachten,
leuke camping in natuurgebied, omgeving Giethoorn, minicamping
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