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Best handig zo’n 

menuka� t 
magazine

• Top kwaliteit, prima prijs.

• Eigen gespecialiseerd montage team.

• Gratis inmeten van zonwering en overkappingen.

• Vernieuwde showroom.

• Deskundig advies.

“Een terrasoverkapping van Waterborg zonwering is een verrijking van uw huis en tuin. 
Uw woonomgeving wordt vergroot en u kunt het hele jaar genieten van het buiten leven”.

Bornholmstraat 16 • 9723 AX Groningen • 050-760 04 62 • info@wtbgroningen.nl • www.waterborgzon.nl

mikocoffee.com
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Best handig zo’n 

menuka� t 
magazine

Mannen 
moeten 

zijn al
s koffi 

e; 

goed, sterk en 

warm. 

Waarom een magazine in deze digitale tijd? 

Nou, daar is over nagedacht. Je hoeft nergens 

in te loggen, wachtwoorden te onthouden, een 

toereikende internetbundel of  WIFI te hebben. 

Een magazine werkt altijd en overal. Het is 

gewoon leuk en zo nu en dan ook nog heel 

handig ook! 
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Maar laat je niet te lang a� eiden (we 
weten het, het is ook te leuk om te 
stoppen met lezen), je moet ook nog 
een gerecht uitkiezen. Daarna mag 
je weer verder. En geloof ons, wat 
op papier al zo heerlijk lijkt, de 3D- 
versie is om je vingers bij af te likken. 
En vergeet niet ook onze nagerechten 
te bekijken. Bereid je dan maar 
voor op watertanden. En niet op het 
magazine kwijlen hè. Daar hebben 
we servetten voor. We mogen dan wel 
Drentse boeren zijn, maar etiquette 
komt ook in ons woordenboek 
voor. Precies tussen ‘vernuvern’ en 
‘smikkeln’ (Drents voor fantastisch 
vermaak en eten tot je sterretjes ziet) in.

Lees- en eet smakelijk!
NAMENS 
DE DRIE 
KATERTEAMS & 
ARIE OPPEWAL
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In cho
colade 

zitten 
weinig 

vitamines. 

Daarom
 moet 

je er v
eel van

 

eten.

WANNEER HET MAGAZINE SUPER HANDIG KAN ZIJN:

Heb je een blind date en valt er 
een akelige stilte of weet je niet 
waar je moet kijken omdat hij/
zij zo onweerstaanbaar knap is? 
No worries, sla zo nonchalant 
mogelijk het magazine open, 
blader snel naar pagina 19 en 
begin je gesprek met één van de 
hilarische conversation starters 
die je daar vindt.  

Was je al ‘hangry’ (angry 
omdat je hungry bent) toen je 
binnenkwam? Geen zorgen, 
het magazine zorgt voor 
a� eiding tot het eten wordt 
geserveerd. Maak wel snel 
een keuze en lees direct 
verder. Want watertanden, 
grommende magen en 
lichtelijk kwijlen, zijn een 
groot risico bij het lezen van 
de menukaart. 

Ben jij al lang klaar 
met eten, maar zit 
je tafelgenoot nog 
te ‘piemelkonten’, 
‘miepen’ of ‘li� appen’ 
(Drents voor langzaam 
eten)? Erger je niet, 
dood de tijd met de 
leuke artikelen in het 
magazine.
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met eten, maar zit 
je tafelgenoot nog 
te ‘piemelkonten’, 
‘miepen’ of ‘li� appen’ 
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eten)? Erger je niet, 
dood de tijd met de 
leuke artikelen in het 
magazine.

 Heb je je ex gespot in 
het restaurant en moet 
je even afkoelen van 
woede? Geen paniek, het 
magazine biedt fantastische 
schuilmogelijkheden. Sla het 
open, duik erachter en bekijk 
de interessante verhalen, 
lachwekkende artikelen en 
smaakvolle gerechten. Je 
woede zal snel omslaan in 
schreeuwende maagmonstertjes 
en een smile.
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DE ROOIE KATER EELDE
Hoofdweg 87a

9761 EC   EELDE
Telefoon (050) 309 28 68

E-mail:  eelde@derooiekater.nl

DE ROOIE KATER BEILEN
Stationslaan 2

9411 PS BEILEN
Telefoon (0593) 565 812

E-mail: beilen@derooiekater.nl

DE ROOIE KATER ZUIDLAREN
Hogeweg 17

9472 PB   ZUIDLAREN
Telefoon (050) 409 21 21

E-mail:  zuidlaren@derooiekater.nl
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OPENINGSTIJDEN
Alle Rooie Katers zijn elke dag geopend

vanaf 17.00 uur. 
Wij zijn ook alle feestdagen geopend!

DE ROOIE KATER EELDE

DE ROOIE KATER ZUIDLAREN

DE ROOIE KATER BEILEN

E-mail:  zuidlaren@derooiekater.nl

Vriend
schap i

s 

als soe
p, die 

moet je 
niet 

laten a
fkoelen

.

“De R� ie Kat�  
Eelde is v� r mij een 
stukje nostalgie”

“De Rooie Kater is voor mij een stukje nostalgie vanuit de tijd dat ik 
opgroeide in Eelde. Naast de gebruikelijke gezelligheid - vooral als 
Arie ergens door het restaurant zwerft en gezellig even aanschuift 
voor een korte update van wat er in het dorp gebeurt - is er ook 
ergens een gevoel van thuiskomen. Bij de robuuste tafels buiten is 
iedereen altijd welkom om aan te schuiven. Of je nu uit de buurt 
komt en de mensen die er zitten kent of niet, het maakt niet uit. Plek 
genoeg voor iedereen. De menukaart is zeer uitgebreid, de gerechten 
overvloedig, maar het lekkerste vind ik altijd de ambachtelijk 
handgedraaide pizza’s die Dennis maakt.”

ROBERT, HANS & ESTHER

Eelde: vaste gasten 
aan het w� rd

Mensen m
et een 

goed fi guur
      

zijn ge
woon te

 

stom om lekker 

te eten
.



Uw partner in 
administratie 
en belasting.

MACHLAAN 5 - 9761 TK EELDE - 050 - 5348064

INFO@VERSTEEGHENPARTNERS.NL - WWW.VERSTEEGHENPARTNERS.NL 

Industrieweg 8
9765 BL Paterswolde
T  050-3091010
M 06-53533114
E rhtautotechniek@gmail.com

• APK Keuring
• Kleine Beurt
• Grote Beurt
• Airco Service
• Banden Service

Reparatie en onderhoud alle merken auto’s

Een kringloopwinkel met een vleugje allure.
U kunt bij ons terecht voor een fi jne selectie aan:

Kringloop, antiek,
boeken, curiosa,

vondsten uit het buitenland,
partijhandel, kunst,

design en meer!

Wij halen graag uw overtallige goederen op.
Ook kunt u bij ons terecht voor boedelontruimingen.

U kunt ons vinden aan:
Zeilmakersstraat 26

9404 VA Assen
06 15219208

Lycka Assen is een onderdeel van Lidona BV

LYCKA ASSEN

Hét centrum voor tennis,
squash en badminton
17 Buitentennisbanen
11 Squashbanen
8 Badmintonbanen
6 Indoor tennisbanen
shop, sauna en horeca

Verhuur van banen
squash bedrijvencompetitie
tennis indoorcompetitie
groeps- en privétraining
gratis gebruik van sauna
voor alle sporters.

Kijk voor meer informatie op onze website
www.stadjershal.nl
Laan Corpus den Hoorn 98
Groningen tel. 050 526 87 43

Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag  13.00  -  17.00
woensdag 10.00 -  17.00
donderdag  10.00 -  17.00 
vrijdag 10.00  -  17.00
zaterdag       11.00  -  16.00

Buiten de openingstijden op afspraak

Hoofdweg 190 • Paterswolde
06 - 461 397 38 • www.habingbos.nl

Bent u op zoek naar een keuken of badkamer die bij uw 

wensen en budget past? Kom vrijblijvend langs in onze 

keukenstudio. De koffie staat altijd klaar! Ook kunt u een 

afspraak maken voor advies bij u thuis. Wij kunnen alles voor u 

verzorgen. Van demontage van uw oude keuken en badkamer 

tot montage van uw nieuwe keuken en badkamer. Tevens voor 

vervanging van uw inbouwapparatuur.

GRK181-.indd   3 09-04-18   11:34
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Maar wil je een keer 
cultuur proeven? 
Kom dan gewoon 
lekker eten bij één 
van De Rooie Katers. 
Onze interieurs han-
gen vol met oude en 

bijzondere voorwer-
pen. Allemaal met 
een verhaal. Van nostalgische gebruiks-
voorwerpen, zoals oude radio’s, muziekin-
strumenten, schilderijen en platenspelers 
tot een levensgroot glas in lood kerkraam. 
De Rooie Katers zijn een soort kruising 

tussen een gezellige antiekmarkt en een 
mini Rijksmuseum. Je vindt er de Nacht-
wacht (nee, niet de echte, 
maar toch) tot folklore. Okay, 
we bieden misschien niet 
een collectie met alle Hol-
landse grootmeesters, maar 
wat is er nou mooier dan 
prachtige voorwerpen com-
bineren met heerlijk eten, 
gezelligheid en bediend 
worden op je wenken!? En 
dat met je familie of vrienden 
in plaats van 66 opdringerige 
Chinezen.

Elke Kat�  lijkt een 

        museum
        museummuseum

Ben jij een kunstliefhebber? Dan kun je 

lekker een dagje kunst en cultuur snuiven 

in het Rijksmuseum en met een zeer 

intelligente blik een halfuur stoïcijns voor 

de Nachtwacht doorbrengen. Samen met 

66 Chinezen die als mieren over elkaar 

heen kruipen om sel� es te maken, zonder 

1 keer naar het schilderij zelf te kijken. 

Hartstikke leuk man!
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TROMPET
“Toen ik deze trompet via 
Marktplaats kocht, vertelde de 
eigenaar heel trots dat hij net 
gestemd was en hij hem jaren 
geleden op zijn huwelijk had 
gekregen van zijn vrouw. 
Toen hij vervolgens vroeg: ‘speel 
jij ook?’, durfde ik bijna niet te 
zeggen dat ik hem aan het plafond 
zou gaan schroeven. Maar bekijk 
het zo: er mag misschien geen noot 
meer uitkomen, toch genieten er 
nu dagelijks meer mensen van dan 
voorheen.”

BLAASBALG
“Ook via klanten komen 
soms leuke dingen op 
je pad. Op een dag zat 
in Eelde een klant te 
eten en vertelde dat hij 
ook nog wel wat leuke 
oude spulletjes had. 
Onder andere een mooie 
blaasbalg. ‘Leuk voor aan 
de muur’, zei hij. Dat leek 
me wel wat en ik heb hem 
voor vier pizza’s van hem 
gekocht. Achteraf gezien 
geen slechte deal. Bij 
levering bleek hij namelijk 
2.50 meter te zijn!”

Ja! Dat willen we wel. We komen hier namelijk 
graag, op deze unieke locatie, die jaren te 
koop stond en nu in een zeer gezellige en 
uniek uitziende locatie is gerealiseerd. Met 
de spullen van oma, van de markt, zolder of 
de kringloop, is een gezellige en ontspannen 
sfeer gecreëerd. De kaart is ook zoiets. 
Waar vind je het zo moeilijk kiezen als hier? 
Er is voor iedereen wel wat. Zoals pizza, 
wereldse gerechten of gewoon stamppot 
met rundvlees. De ruime porties en de super 
kwaliteit zorgen ervoor dat wij hier elke keer 
weer genieten en graag terugkomen.
Zo jong en dan zo’n zaak runnen is een 
compliment waardig. Dus Michelle 
(bedrijfsleidster Beilen) en team: 
hartelijk bedankt en ga 
vooral zo door! 

FAMILIE MULDER

Zeg Arie, hoe k�  je 
n�  eigenlijk aan al die 

fantastische spullen?

2.50 meter te zijn!”2.50 meter te zijn!”2.50 meter te zijn!”

Beilen: vaste 
gasten aan 
het w� rd

“Aan � s twee 
vragen; willen jullie 

een stukje schrijven en 
�  de foto?”

“Aan � s twee 
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CHEF OPLEIDING
“Naast de bediening ben ik ook verant-
woordelijk voor het inwerken en opleiden 
van het nieuwe personeel in de bedie-
ning. De meiden lopen altijd eerst een 
tijdje met mij mee. Hier ben ik een beetje 
ingerold. Het werd opgemerkt dat ik veel 
geduld heb en dat de nieuwe meiden 
graag bij mij komen. Dit heeft denk ik te 
maken met het feit dat ik benaderbaar 
ben en altijd even tijd maak om dingen uit 
te leggen.”

“Als je voor het eerst in de bediening 
begint, komt er best veel op je af. Je weet 
nog niet precies hoe alles werkt, wat be-
langrijk is en hoe je iets aanpakt. Ik snap 
dat gevoel en denk dat het belangrijk is 
dat je niet het idee hebt dat je in het diepe 
wordt gegooid. Als de meiden iemand 
hebben die ze ondersteunt, merk je dat ze 
niet alleen sneller kundig worden, maar 
ook meer plezier hebben in het werk. 
Daarbij wijs ik ze niet alleen op de dingen 
die nog beter kunnen, maar geef ze vooral 
complimenten voor de dingen die goed 
gaan. Dan zie je de energie stijgen. En dit 
merkt de klant ook meteen.”

WAT MAAKT DE KATER ZO LEUK?
“De sfeer onder het personeel is gewoon 
super. We hebben veel lol samen. Dit 
maakt niet alleen ons werk leuker, maar 

onze klanten pikken de goede sfeer op. 
We zijn meer dan alleen collega’s; we zijn 
een hechte familie. En wie bij ons komt 
eten hoort daar ook bij. Bij De Kater kom 
je thuis, wie je ook bent.”

GRAPPEN & GROLLEN
“Als je bij De Kater werkt, moet je wel 
van een geintje houden. We werken hard, 
maar halen ook graag grappen met el-
kaar uit. Zo hebben we wel eens collega’s 
hout laten hakken voor de gaskachel of 
naar de winkel gestuurd voor Irish cof-
feebonen.”

“Ook ik ben wel eens de ‘sjaak’ geweest. 
Vis is niet zo mijn ding. Met name als de 

kop en staart er nog aan zitten en de vis je 
met zo’n glazig oogje aan zit te kijken.”

“Je voelt hem al aankomen... Ik moest 
op een dag een collega wegbrengen en 
sprong m’n auto in. Toen ik naast me keek 
op de bijrijdersstoel, lag daar een enorme 
vissenkop me aan te staren. Ik gilde het 
uit en kreeg een kleine hartverzakking! 
Pas toen ik (na veel paniekbewegingen) 
was bijgekomen, had ik door dat al mijn 
collega’s mee stonden te genieten en het 
ook nog eens op � lm hadden vastgelegd. 
Dat vergeet je dus nooit meer!”

“Kortom, je komt bij De Kater niet alleen 
voor het goede eten, maar ook gewoon 
omdat de sfeer super is. Kom ook, voel je 
thuis en geniet!”

“Ik werk nu een jaar of vier in de bediening bij 

De Rooie Kater in Zuidlaren. Met heel veel 

plezier! Dit komt vooral door ons hechte team. 

Het is een ongedwongen sfeer, waarin we hard 

werken, maar ook altijd ruimte is voor plezier. 

Een goed afgewogen recept voor super leuk 

werk.”
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“Ik werk nu een jaar of vier in de bediening bij 

Lisanne, da�  kun je wat van l� en!

Bij De Kat�  k�  je thuis, 

wie je � k bent
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“Ik wijs ze niet alleen �  dingen die bet�  kunnen, ma�  geef ze v� ral c� plimenten 
v� r dingen die goed gaan”

“Dan zie je de en� gie stijgen en dit m� kt de klant � k meteen”

ben en altijd even tijd maak om dingen uit 

dat je niet het idee hebt dat je in het diepe 

hebben die ze ondersteunt, merk je dat ze hebben die ze ondersteunt, merk je dat ze 

je thuis, wie je ook bent.”

“We zijn me�  dan 
alleen c� lega ’ s, 
we zijn een hechte 

familie”

“Ik gilde het uit en 
� eeg een kleine 
h� tv� zakking!”
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Hijs jezelf en je vrienden op de � ets en 
ga bulten broezen over de Drentse pa-
den (Drents voor als een idioot � etsen 
over matige bergen). Slinger over de 
beste singletracks, trap je een ongeluk 
in de bossen en trotseer de ‘steile’ hel-
lingen van de Hondsrug. Geloof ons, je 
zult het nog leuk vinden ook!

EET JE DE BLUBBER
Met de modderspetters achter je oren 
en adrenaline nog in je lijf, schuif je 
tenslotte bij De Kater aan tafel. Deze 
staat vol met ‘van alles wat’ en ‘van 
alles veel’. Een menu speciaal samen-
gesteld voor hongerige holbewoners. 
Tijdens het eten doen de stoere verha-
len de ronde: ‘Jonguh zag je me gaan? 

Die sprong was zo ver, dat ik in de tijd 
dat ik airborne was een powernapje 
heb gedaan!’ en ‘Als die boom niet 
plotseling over was gestoken, had ik 
je met twee vingers in de neus inge-
haald’. Heb lol, geniet van het eten en 
de gezelligheid van De Kater.

Ben je niet zo sportief? Geeft niks, 
het gaat om de beleving en de schik 
(Drents voor plezier). 
En dat heerlijke eten wil je toch ook 
niet missen?

Hijs jezelf en je vrienden op de � ets en EET JE DE BLUBBER

Dit is je kans. Graaf je kast uit, zoek je sneakers en 

trommel je vrienden op. Tijd om weer eens sportief te 

doen. Niet alleen om je � guur van enigszins aardap-

pelpuree naar strak gestroomlijnde asperge te krij-

gen, maar ook gewoon omdat het super leuk is om te 

doen! Boek het ‘Actieve Kater’ arrangement. Verras 

je afdeling, (voetbal)team, familie of de vrijgezel met 

een actieve en bourgondische dag. Alleen of onder 

begeleiding van een ervaren mountainbikegids.

11

Dit is je kans. Graaf je kast uit, zoek je sneakers en 

V� r de actieve Kat� !
Trap je een � geluk en eet je de blubb� 

HET ‘ACTIEVE KATER’ ARRANGEMENT
Het ‘Actieve Kater’ arrangement is op alle vlakken naar wens aan te passen.
Zowel voor de beginnende, als ervaren mountainbiker.
Arrangement is in samenwerking met: www.MTBverhuurDrenthe.nl

PRIJZEN BULTEN BROEZEN
MTB (mountainbike) huur incl. helm/route:    € 24,95 (vanaf 6 pers.)
Complete clinic met gids, 2 tot 2,5 uur, incl. MTB en helm € 295,00 (vanaf 8 pers.)
Extra persoon       € 35,00

PRIJZEN VOOR HET ‘VAN ALLES WAT’ MENU:
• Tapas (allerlei heerlijke kleine hapjes)
•  Alles op tafel; pasta’s, pizza’s, spareribs, varkenshaas, friet/aardappeltjes en groenten

(Eventueel uit te breiden met vis of andere wensen)
• IJsschalen met diverse soorten nagerechten

Brood en alles op tafel:  € 18,50
Met tapas vooraf:  € 6,00 extra
Met ijs na:  € 6,00 extra

Meer informatie over dit arrangement? Vraag ons of mail je vraag naar: info@derooiekater.nlMeer informatie over dit arrangement? Vraag ons of mail je vraag naar: info@derooiekater.nl

Beilen: vaste gasten 
aan het w� rd

“He� lijk eten in 
een � tspannen sfe� ”

“Bij De Rooie Kater kun je heerlijk eten in een ontspannen sfeer. 
Met z’n drieën of met een grote(re) groep. En met persoonlijke 

wensen wordt goed rekening gehouden.”

BOB VAN DER LAAN

niet missen?
En dat heerlijke eten wil je toch ook 

gesteld voor hongerige holbewoners. 
Tijdens het eten doen de stoere verha-

“He� lijk eten in 

MTBverhuurDrennnnnnthe

•  Alles op tafel; pasta’s, pizza’s, spareribs, varkenshaas, friet/aardappeltjes en groenten



50 JAAR
ERVARING

34 JAAR
GEVESTIGD IN

HOOGEZAND

Kijkt u op onze website, www.spicher.nl
Firma Spicher • Mercuriusweg 1i • 9561 AL Ter Apel

Patisserie voor de horeca, 
u bestelt, wij maken alles naar uw wens.

.NL

Hier had de advertentie van Autobandenhal.nl moeten 
staan maar zij waren te druk met banden wisselen.

Eet smakelijk!

Ambachtsweg 7 • 9482 WD Tynaarlo
0592 - 42 15 34

Middelhorsterweg 30c • Haren

www.gaslijn.nl

De lokale specialist voor 
cv-ketels en zonneboilers

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

CV ketels 
Zonneboilers 

Warmtepompen
Onderhoud 

Service-abonnement 
Storing 

OK

CV

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Onderhoud 
Service-abonnement 

Storing CV

Ruim 30 jaar ervaring in zwembadbouw en saunabouw,  hottubs, 
(infrarood)sauna’s, barrelsauna’s, whirlpools en 

zwembadoverkappingen.
Eigen technische dienst, scherpe prijzen en goede service

Showroom:
Bornholmstraat 16, 9723 AX  GRONINGEN

tel.: 06 12183129
info@zsw-thuisrecreatie.nl • www.zsw-thuisrecreatie.nl

webshop: www.zswshop.nl

Openingstijden:
di t/m vr: 13.00 tot 17.00 uur • zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur

maandag gesloten

Zwembad of sauna op maat?
Voor nieuwbouw en renovatie

GRK181-.indd   4 09-04-18   11:34
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Als je uien in je eten vindt, is er kans op harde wind.
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ALLES
op onze kaart is ook 

AF TE 
HALEN!

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons! 
Ondanks dat wij onze 

gerechten met veel 
aandacht bereiden, is 
kruisbestuiving niet 
100% te voorkomen.



Soeppannetjes
Tomatensoep € 5,00
met basilicum en room
Groninger mosterdsoep  € 5,00
met spekjes en lente ui
Franse heerlijke uiensoep  € 5,00

 V� rg� echten
Broodjes met kruidenboter €  4,95
Uitgebreide broodplank  € 11,50
met diverse smeersels, Spaanse ham en 
manchego kaas
Omeletrolletjes € 9,75
gevuld met gerookte zalm, rivierkreeftstaartjes en 
Noorse garnalen
Macho Nacho  € 8,50
nacho’s met gehakt, kaas en een pikant sausje
Carpaccio  € 11,25
� jn gesneden ossenhaas
Gebakken champignons  € 8,25
uit de oven, met gesmolten kaas en toast
Gebakken mosselen op toast  € 8,50
gebakken in kruidenboter
Tapas de luxe  € 24,00
uitgebreide tapasschotel voor 2 personen
Garnalentrio  € 11,00
kroketje, rivierkreeftstaartjes en Noorse garnalen
Bruschetta  € 8,25
met tomaat, ui, basilicum en kno� ook
Proeverij van voorgerechten  € 11,25
 Gewoon vet lekkere kip € 8,75
met pittige saus
 Gepelde gamba’s  € 8,75
in pittige saus
Hete gehaktballetjes  € 8,25
met tomaten salsa  
Seranoham  € 9,50
met meloen  

Maaltijdsalades
Carpaccio salade  € 15,25 
sandwich van carpaccio met salade, pijnboompitten 
truffelmayonaise en parmezaan
Geitenkaas salade  € 15,25
met pecannoten, veenbessen, saus en tijm  
Ossenhaas salade € 15,25
met artisjokken, tomaat en mozzarella
Warm gerookte zalmsalade € 15,25
met rode ui, kappertjes en limoenmayonaise

Vlees
Saté 
van kip  € 15,95 
van botermalse varkenshaas € 16,95
van � jne ossenhaas  € 19,95
Tournedos Stroganoff  € 24,75
biefstuk van de haas
Beenhammetje 300 gram  € 18,75
op grootmoederswijze
Spetterpan  € 23,25
heet pannetje met pittige runderhaas, 
bloemtortilla’s en salade
Mixed grill  € 26,00
spareribs, kip� let, varkenshaas, ossenhaas
Varkenshaasmedaillons  € 21,00
met champignon-roomsaus
Saltimbocca € 21,75
kalfsschnitzeltjes met serranoham en masala
Drentse schnitzel  € 18,50
met gebakken champignons, ui, paprika, 
spekjes en ham
Runder stoofvlees € 20,50
met wisselende stamppot
Arie Bombarie  € 16,95
pikante kip of gehakt met nacho’s, 
sla en zure room
Spareribs € 21,00
grote portie van alom bekende 
heerlijke ribbetjes
Wrap € 16,95
gevuld met kip of gehakt, 
pompoen, paprika, ui en kaassaus
Lamshaas� let € 21,00
met een heerlijke lamsstoofpot
Chateaubriand (1 pers.)  € 27,00
mega malse, getrancheerde ossenhaas 
Chateaubriand (2 pers.)  € 54,00
samen eten van deze mega malse, 
getrancheerde ossenhaas
Arends potje  € 21,95
stukjes ossenhaas in een heerlijke rode 
wijnsaus
Katersteak  € 19,75
malse biefstuk met een romige pittige 
pepersaus
Hamburger EL ROB  € 16,75
250 gr Gronings weiderund met rode ui, 
tomaat, spek, augurk en rode saus
Pittige wokschotel  € 21,50
met varkenshaasreepjes, ossenhaas, 
diverse groenten en gamba’s

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Ondanks dat wij onze gerechten met veel aandacht 
bereiden, is kruisbestuiving niet 100% te voorkomen.
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Vis
Vistrio  € 20,50
van zalm, victoriabaars en kabeljauw met 
remouladesaus
Fish and chips € 18,25
Snoekbaars� let € 19,50
met mosterd-roomsaus
Sliptongetjes  € 21,50
drie heerlijk goudbruin gebakken visjes 
met remouladesaus
Tong� let  € 21,50
met gebakken pittige gamba’s

Veget� isch
Quesadillas  € 16,95
gevuld met pompoen, paprika, ui, 
artisjokken en een kaassaus
Kaasfondue  € 17,50
met verschillende groenten en stokbrood
Groente-notentaartje                                € 18,50
met kaaskroketten en wasabi mayonaise
Vegaburger € 17,50
met panko gepaneerde geitenkaas en 
veenbessencompô te 

Wijnen
Witte wijnen

Trebbiano del Rubicone, huiswijn             € 3,75 per glas 
Italië, Trebbiano
Prettige, fruitige wijn met frisse afdronk.

Bergsig Estate 2016                                € 4,50 per glas 
                                                                    € 22,50 per � es

Zuid-Afrika, Sauvignon Blanc
Stuivende witte wijn met groen fruit (appel) in het 
aroma. Sappige en knisperend-frisse smaak met veel 
appel en wat tropisch fruit. Lekker als aperitief, maar 
ook bij frisse salades.

Le Versant 2015                                   € 4,25 per glas 
                                                             € 21,25 per � es

Frankrijk, Languedoc, Chardonnay
Charmante witte wijn en wit fruit in het aroma. Volle 
smaak, breed en zacht met een vleugje hout in de 
� nale. Aanbevolen bij gegrilde vis en kalfsvlees.

Domaine de Vedilhan 2015               € 4,00 per glas     
                                                              € 20,00 per � es

Frankrijk, Languedoc, Viognier
Een witte wijn met een intens, rijk aroma met een 
� oraal accent. De smaak is vol, rijk met exotische 
fruitelementen. Mooi bij kruidige gerechten, wit vlees 
en vis.

Rode wijnen

Merlot del Veneto ‘botte buona’,  huiswijn   € 3,75 per glas
Italië, Merlot
Prettige en soepele wijn voor alle dag.

Nouveau Monde                                 € 4,00 per glas
Cabernet Sauvignon, 2016             € 20,00 per � es

Frankrijk, Languedoc, 100% zuivere Cabernet 
Sauvignon
Smaakvolle rode wijn met een mooie, volle en zuivere 
geur van rood en zwart fruit. De smaak is vol en fruitig, 
maar ook aangenaam soepel. Lekker bij pikante 
gerechten.

Pajaro Feliz 2016                                  € 4,00 per glas        
                                                                                 € 20,00  per fles

Chili, Merlot
Een wijn met geurelementen van pruimen, rijpe bramen 
en een licht aardse toon. De smaak is soepel en rond. De 
milde tannine zorgt voor voldoende kracht en structuur in 
deze toegankelijke wijn.

Azul Portugal, Douro reserva, 2016    € 4,25 per glas 
                                                                                 € 21,25 per � es

Portugal, Tinta Roriz en Touriga Nacional
Rijke, krachtige rode wijn met bramen en vanille in het 
intense aroma. De smaak is vol en rond, boordevol met 
zwart fruit en een heerlijke kruidigheid in de lange � nale. 
Ideale begeleider bij rood vlees.

Heeft u een allergie? 
Meld het ons!
Ondanks dat wij onze 
gerechten met veel 
aandacht bereiden, is 
kruisbestuiving niet 
100% te voorkomen.

Heeft u een allergie? 
Meld het ons!
Ondanks dat wij onze 
gerechten met veel 
aandacht bereiden, is 
kruisbestuiving niet 
100% te voorkomen.
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Pizza’s (ook glutenvrij mogelijk)

1  Margherita € 7,25
 tomatensaus, kaas  
2  Funghi  € 8,50
 tomatensaus, kaas, champignons, kno� ook
3  Salame € 8,25
 tomatensaus, kaas, salami
4  Prosciutto € 8,25
 tomatensaus, kaas, ham 
4 ½ Hawaï € 9,25
 tomatensaus, kaas, ham, ananas
5  Bambino € 7,00
 tomatensaus, kaas, ham of salami
6  Vulcano € 10,75
 tomatensaus, kaas, champignons, uien, salami,   
 pepers, paprika, kno� ook
7  Capricciosa € 11,75
 tomatensaus, kaas, zalm, artisjokken, ham, 
 paprika, olijven
8  Parmigiano € 12,50
 tomatensaus, kaas, champignons, salami, 
 broccoli, gehaktsaus, parmezaan
9  Gatto Rosso € 15,75
 tomatensaus, kaas, broccoli, salami, ham, 
 spek, artisjokken, uien, pikante worst, asperges, 
 champignons, mozzarella, garnalen, zalm
10  Farcita  € 12,50
 tomatensaus, kaas, ham, artisjokken, 
 gorgonzola, paprika, uien, olijven, kno� ook
11  Frutti di mare  € 12,75
 tomatensaus, kaas, garnalen, mosselen, 
 gamba’s, tonijn, kno� ook
12  Tonno e cipollo € 11,00
 tomatensaus, kaas, tonijn, uien, olijven, kno� ook
13  Contadina  € 13,00
 tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, 
 paprika, uien, champignons
14  Vegetarina € 13,00
 tomatensaus, kaas, champignons, uien, 
 artisjokken, paprika, asperges, kno� ook
15  Capricciosa speciaal  € 14,25
 tomatensaus, kaas, zalm, artisjokken, ham, 
 paprika, salami, garnalen, olijven, uien, kno� ook
16  Vegetarina speciaal  € 14,50
 tomatensaus, kaas, champignons, broccoli, 
 paprika, artisjokken, kappertjes, asperges, kno� ook
17  Quattro stagioni  € 11,00
 tomatensaus, kaas, artisjokken, ham, 
 champignons, olijven, kno� ook
18  Con carne e carcio�   € 13,50
 tomatensaus, kaas, artisjokken, champignons, 
 fricandeau, kno� ook, gebraden kippenborst
19  Con frutta  € 11,75
 tomatensaus, kaas, vers gemengd fruit
20  Betrina  € 11,00
 tomatensaus, kaas, ham, salami, paprika, 
 spek, ananas
21  HRR gepimpte Chevy  € 13,25
 tomatensaus, kaas, ham, broccoli, gorgonzola, 
 paprika, olijven met teruggevonden Rooie Kater 
 en door Sign-up geplakte ploaties

22  Carbonara € 13,25
 tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, uien
22 ½ Carbonara speciaal  € 15,00
 tomatensaus, kaas, ei, kip, fricandeau, uien,   
 mozzarella, spek, ham, salami, kno� ook 
23  Campagnola  € 11,00
 tomatensaus, kaas, champignons, ham,  
 paprika, uien, kno� ook
24  Marinara  € 15,00
 tomatensaus, kaas, zalm, tonijn, garnalen, 
 mosselen, inktvis, ansjovis, uien, kno� ook
25  Don Tipo Corleone € 15,75
 tomatensaus, kaas, ham, salami, kip, 
 champignons, mozzarella, gorgonzola, 
 fricandeau, sardo (pikante worst), kno� ook (pikant)
26  Fermo   € 14,50
  tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons, 

paprika, rode ui, broccoli, spek, mozzarella, 
zwarte olijven en kno� ook

27 Pasticciata € 13,75
 tomatensaus, kaas, garnalen, zalm, ham, 
 salami, ei, uien, gorgonzola, kno� ook
28 Pizza Dennis € 15,00
 pindasaus, kaas, salami, ham, fricandeau, 
 champignons, kip, ananas, uien, kno� ook, ei
29  Calzone (dubbel geslagen)  € 11,75
 tomatensaus, kaas, champignons, salami, 
 paprika, uien, gorgonzola
30  Passeur € 12,50
 tomatensaus, rauwe ham, tomatenpesto,   
 pijnboompitten, parmezaan, 
 verse basilicum, rucola
31  Fantasia della casa € 16,25
 verrassing van het huis, veel vlees en/of vis
32  Shoarma € 15,75
 tomatensaus, kaas, champignons, salami, 
 ananas, shoarmavlees, verse sla, kno� ooksaus
33  Salerno € 13,00
 tomatensaus, kaas, garnalen, paprika, gorgonzola,   
 parmezaan, spek, pepers, kno� ook (pikant)
34  Marco blijft in België € 14,75
 tomatensaus, kaas, rigatello, broccoli, spek, pepers, 
 kno� ook, salami, paprika, mozzarella (pikant)
35  Firenze (Florence) € 14,00
 tomatensaus, kaas, salami, vers fruit, gorgonzola,
      kno� ook
36  Di Taranto  € 14,00
 tomatensaus, kaas, ham, garnalen, champignons,   
 tonijn, mozzarella, kno� ook
37  Calzone con frutta (dubbelgeslagen) € 13,75 
 tomatensaus, kaas, salami, vers fruit, mozzarella
38  Crotone € 14,50
 tomatensaus, kaas, zalm, gamba’s, gerookte zalm, 
 paprika, asperges, kno� ook, uien

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Ondanks dat wij onze gerechten met veel aandacht 
bereiden, is kruisbestuiving niet 100% te voorkomen.

 paprika, olijven met teruggevonden Rooie Kater 
 en door Sign-up geplakte ploaties
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Pizza Oriënt
1  Indiënne  € 12,50
 kerriesaus, kaas, kip, broccoli, 
 champignons, uien, kno� ook
2  Oriëntal  € 13,75
 kerriesaus, kaas, salami, gemengd vers fruit
3  Marinoro € 14,00
 kerriesaus, kaas, garnalen, ham, gamba’s, 
 champignons, uien, kno� ook
4  Lido di Ostia € 11,75
 kerriesaus, kaas, salami, ham, ananas, 
 uien, paprika
5  Serriana  € 13,00
 kerriesaus, kaas, champignons, spek, 
 mozzarella, kno� ook, pepers (pikant)
6  Sant’ Angelo verde  € 14,50
 kerriesaus, kaas, champignons, broccoli, 
 artisjokken, paprika, uien, mozzarella, 
 gorgonzola, kno� ook

Pizza Tradizi� ale
1  Con salsiccia e funghi  € 12,00
 tomatensaus, kaas, mozzarella, sardo (pikante worst), 
 champignons, uien, kno� ook
2  Napoletana € 10,50
 tomatensaus, kaas, mozzarella, ansjovis, 
 kappertjes, kno� ook, basilicum
3  Quattro formaggi € 12,50
 tomatensaus, kaas, mozzarella, rigatello, 
 gorgonzola, parmezaan, kno� ook
4  Quattro formaggi speciale  € 15,50
 tomatensaus, kaas, mozzarella, rigatello, 
  gorgonzola, parmezaan, asperges,  

sardo (pikante worst), verse tomaat, kno� ook
5  Gatto Rosso di mare  € 16,25
 tomatensaus, kaas, mozzarella, gerookte zalm,   
 garnalen, tonijn, mosselen, gamba’s

extra vlees / groente / kaas / vis  € 2,25
kno� ook / pepers  gratis!

Pasta’s (ook glutenvrij mogelijk)
Pasta’s: spaghetti, penne, tagliatelle

Pasta Carbonara € 11,95
ham, spek, ui, room en ei 
Bolognese  € 10,50
met gehaktsaus
Gatto Rosso  € 12,95
ham, spek, broccoli, ui en gorgonzola
Leonardo € 12,95
Parmaham, kippendij, ui, basilicum, 
pijnboompitten, room, olijven, rucola en kno� ook
Marinara  € 12,95
garnalen, zalm, tonijn, inktvis in tomatensaus
Kenia € 15,50
ossenhaas, paprika, ui en champignons

Lasagne
Lasagne originale  € 11,75
met ham, gehakt en parmezaan
Lasagne groente  € 13,00
niet vegetarisch
Lasagne gorgonzola  € 13,00
met heerlijke blauwe kaas
Lasagne ‘De Rooie Kater’  € 13,00
met vlees of vis

Nag� echten
Dame Blanche  € 6,95
ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Monchou taartje  € 7,95
met een bolletje roomijs en slagroom
Crème brûlée € 6,95
met vanille-ijs en slagroom
Huisgemaakte Tiramisu € 7,50
Plaatje De Rooie Kater € 7,95
drie soorten ijs met vers fruit en slagroom
Hazelnootschuim  € 8,25
met vanille-ijs en slagroom
Arretjescake € 7,25
met een bolletje roomijs
Proeverij van nagerechten  € 8,50
Huisgemaakte brownie taart  € 7,75
met mintijs en karamelsaus
Don Pedro  € 7,25
met vanille-ijs, Amarula en slagroom 
Kletskop € 7,25
een bolletje kaneel-ijs en kletskop-koekjes
Hemelse modder  € 7,00
chocolademousse met Oreo koekjes
Geslagen zoete room  € 8,50
met merengue, mascarpone en aardbeien 

Dessert wijn

Chateau Boudigand, Monbazillac, 2012         € 4,50 per glas
Frankrijk, Sémillon, Sauvignon, Muscadelle
Een zeer rijke en karaktervolle wijn met aroma’s van 
gekon� jt fruit, abrikozen en honing. De smaak is zoet, 
vol en rond. De afdronk is fris en speels. 

Vo�  de kleintjes� n menu met vissticks, kipnuggets, frikandel of � n kroket € 8,75� n menu met spareribs € 9,75inclusief kinderijsje

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Ondanks dat wij onze gerechten met veel aandacht 
bereiden, is kruisbestuiving niet 100% te voorkomen.
Ondanks dat wij onze gerechten met veel aandacht 
bereiden, is kruisbestuiving niet 100% te voorkomen.
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“Al vanaf de buitenkant komt de gezel-
ligheid je tegemoet. Als we er langs-
rijden op weg naar huis, proberen we 
elkaar over te halen om gelijk weer 
naar binnen te gaan. Eenmaal binnen 
wordt de gezelligheid alleen maar 
versterkt door de warme, huiselijke 
sfeer. Het personeel is erg vriendelijk 
en professioneel en herkent ons als we 
binnenkomen! 

Een bezoek aan De Rooie Kater valt 
nooit tegen. De gerechten zijn erg lek-
ker en tot in de puntjes verzorgd. De 
kaart is gevarieerd zodat iedereen kan 
eten wat hij lekker vindt. We nemen dan 
ook graag vrienden of familie mee!

Inmiddels hebben we de meeste ge-
rechten van de kaart wel eens gepro-
beerd. Onze favorieten zijn de Mixed 
Grill en de Arie Bombarie. Wist je 
trouwens dat je deze laatste ook met 
kip én gehakt kunt bestellen?”

NIEK & ANNEMARIE

Maak zelf � ze 

T� amisu
Tiramisu is van oorsprong 

een Italiaans dessert. De-

lizioso! De naam betekent 

letterlijk: ‘trek mij omhoog’, 

wat zoveel inhoudt als ‘beur 

mij op’ of ‘maak mij blij’. 

Nou! En dat word je ervan! 

Het is een relatief modern 

gerecht; pas sinds 1980 komt 

het voor in Italiaanse woor-

den- en kookboeken. Bij De 

Rooie Kater maken wij dit 

dagelijks vers. Wil je dit ook 

een keer maken? Hiernaast 

lees je precies hoe het moet! 

Nodig vooraf wel een aantal 

mensen uit, want wij maken 

alleen grootse Tiramisu. 

Goed voor ongeveer 

40 porties.

INGREDIËNTEN
2 liter slagroom

1 kilo mascarpone 
500 gram suiker 

1 kilo lange vingers 
(5 a 6 pakken)
35 cl Amaretto

100 gram oploskof� e 
1.5 liter water
cacaopoeder

BEREIDING 
Breng water aan de kook. Doe de oploskof� e 
en Amaretto in een grote schaal of bak. Giet 
het kokende water erbij en zet het daarna in de 
koelkast om af te koelen. Nu kun je de slagroom 
opkloppen. Klop de suiker erdoor. Wanneer de 
slagroom bijna stijf is, meng je de mascarpone 
erdoor. Pak de bak uit de koelkast en leg de 
bodem vol met de eerste laag lange vingers. 
Daarna een laag van het mengsel van mascarpone 
en slagroom. Herhaal dit nog een keer. Dek de 
schaal af en laat het een uur of twee in de koelkast 
opstijven. Voor het serveren met een zeefje 
bestrooien met cacaopoeder.

Zuidl� en: vaste gasten 
aan het w� rd
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BEREIDING BEREIDING 

Drinke
n 

halveer
t je 

leven, 
maar 

je ziet 
dubbel 

zoveel.

“Al vanaf de buitenkant k� t 
de gezelligheid je tegemoet”

Onze verhuizing naar 

Zuidlaren hebben 

we gevierd met een 

etentje bij De Rooie 

Kater.

Eigenlijk vooral om-

dat we zelf ook een 

rode kater in huis 

hebben. Die avond is 

ons zó goed bevallen, 

dat we er sindsdien 

met grote regelmaat 

te vinden zijn.

T� amisu

letterlijk: ‘trek mij omhoog’, 
letterlijk: ‘trek mij omhoog’, 

wat zoveel inhoudt als ‘beur 

T� amisu
Drinke

n 
Drinke

n 

halveer
t je 

leven, 
maar 

je ziet 
dubbel 

zoveel.

INGREDIËNTEN

binnenkomen! 

“Onze fav� ieten zijn 
de M� ed Grill en

 de Arie B� b� ie”
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WANNEER JE ELKE GEBEURTENIS 
DIE JE MAAR WILT, ZOU KUNNEN 
BIJWONEN, NU OF IN DE TOEKOMST, 
WAT ZOU DAT DAN ZIJN?
Een vulkanische uitbarsting. Ik denk 
namelijk dat ik dat in mijn vorige leven 
ook ben geweest. 

DILEMMA (JE MOET KIEZEN): 
IN ALLES WAT JE DRINKT MOET 
JE EERST 5 MIN EEN THEEZAKJE 
LATEN TREKKEN – OF – ELKE KEER 
ALS JE EEN TREIN ZIET BEGIN JE 
ALS EEN GEK TE JUICHEN. 
Ik houd niet van thee, dus juichen dan 
maar. Bij nader inzien; Ik denk dat ik 
binnen no time opgehaald word met een 
busje om vogelhuisjes te maken. Ik woon 
namelijk vlakbij een treinstation en één 
van de restaurants ligt er tegenaan. Ik 
zal weinig kans hebben om nog een 
normaal woord uit te brengen.

WAT IS HET SLECHTSTE ADVIES DAT 
JE OOIT HEBT GEKREGEN EN OOK 
NOG NAAR GELUISTERD HEBT?
Tja, er zijn zo van die dingen in het leven 
waarvan je achteraf denkt: ‘ik had net 
zo goed m’n hand in een berenklem 
kunnen steken, dat had ongeveer 
hetzelfde gevoeld’. Maar je maakt 
keuzes die op dat moment de juiste 
lijken. Je moet niet terugkijken met spijt. 

Je moet het in de toekomst gewoon 
beter proberen te doen.

ALS JE ONSTERFELIJK ZOU ZIJN  VOOR 
EEN DAG, WAT ZOU JE DAN DOEN?
Dat is makkelijk: Formule 1 rijden! En dan 
alles of niets geven. Je kan toch 20 keer 
jezelf in een muur torpederen zonder 
risico. Hoe fantastisch is dat!? O, en 
motorracen! Rossi moet immers ook een 
keer een geduchte concurrent hebben.

HOE ZOU DE WERELD VOL MET 
KLONEN VAN JOU ERUITZIEN?
Vooral groot. Ikea kan de verkoop van 
keukenopstapjes wel staken. Die heeft 
niemand meer nodig. (Voor wie Arie niet 
kent: Arie is een soort van Goliath met 
kolenschoppen waarmee je in 3 weken 
tijd de Drentsche Hoofdvaart uit kunt 
baggeren.)

DILEMMA (JE MOET KIEZEN): 
ALS JE IEMAND VOOR HET 
EERST ONTMOET, MOET JE 
DIEGENE SPONTAAN SEKSUELE 
VOORLICHTING GEVEN – OF –  JE 
MOET ELK JAAR STIERENRENNEN 
DOOR DE STRATEN VAN 
PAMPLONA.
Dit zal je niet geloven, maar ik heb 
dus al drie keer meegedaan met het 
stierenrennen in Pamplona. Absoluut 

niet te verwarren met stierenvechten 
overigens! Daar kan ik geen begrip 
voor opbrengen. Het rennen staat puur 
in het teken van de stier en respect 
voor het dier. Maar man, als je daar als 
sardientjes in een blik staat te wachten 
tot je als een soort van Forrest Gump 
kanonskogel door de straten mag 
schieten, geeft dat een kick die ik niet 
kan omschrijven! 

Okay daar zit je dan in een soort staat van 

griesmeelpudding. Je hebt al dertien keer de 

franjes van het tafelkleed geteld, per ongeluk 

een spin doorgeslikt en in je hoofd een complete 

roman geschreven over de vrouw van vier 

tafeltjes verderop. Hier is een goed idee: probeer 

eens een gesprek te voeren met je tafelgenoot. 

Jemig, wat geniaal bedacht! 
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ZO, OEFENEN 
JULLIE NU 
MAAR EVEN
Hieronder nog een paar 
breinbrekers van dilemma’s. Succes!
•  Zou je liever een pakje margarine 

opeten of een klein � esje tabasco 
leegdrinken?

•  Wat heb je liever: alle stoplichten 
gaan altijd op groen als je eraan 
komt – of –  je hoeft nooit meer 
ergens in de rij te staan?

•  Je moet 25 rondjes rijden op elke 
rotonde die je ziet – of – elke keer 
als je je pinpas gebruikt moet je je 
saldo en pincode schreeuwen. 

•  Zou je liever nooit meer je favoriete 
eten kunnen eten – of –  alleen nog 
maar je favoriete eten mogen eten?

•  Je hebt een robot-butler – of – je 
onthoudt alles wat je leest.

•  Zou je liever nooit meer alcohol 
mogen drinken of kof� e?

•  Als je iemand ziet hardlopen, moet 
je 100 meter meerennen – of – je 
moet altijd hardop aankondigen 
wanneer je moet poepen. 

•  Zou je liever superintelligent (a 
la Einstein), maar een gigantische 
rotzak zijn – of –  ongeloo� ijk 
aardig, maar ook superdom.

C� v� sati�  St� t� s

Omdat we weten dat het soms best moeilijk kan zijn om een leuk gesprek te 
starten, hebben wij een paar hilarische starters op papier gezet. Gewoon leuke 
vragen of dilemma’s die je je tafelgenoot kunt voorschotelen. Misschien lukt het 
dan om iets minder als een hansworst of een haperende kof� emachine over te 
komen als je je mond opendoet. 

Daarbij, geniaal als wij zijn, hebben we een aantal van deze vragen ook al even 
voor je uitgetest op onze eigen Arie Oppewal. Eigenaar van de drie Rooie Katers, 
levensgenieter, mind speaker en voor nu even onze ‘test hansworst’. 

Arie vertel eens:
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Arie en Esth� Bas C� � a

Dennis

Björn

Joan

Fred� ick

Jos

Eline

Silv� 

Eelde

Jennif� 

Leo Le� ie

Melvin Nic� e R� Sand� 

Teunni
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 Elk brood is 

het tra
gische 

verhaal
 van 

graan 
dat 

geen b
ier 

mocht worden.

Daarom brouwen ze bier met water uit 
eigen bronnen, gebruiken ze hop uit 
eigen hoptuin en komt de gerst van 
zo’n 30 telers uit de regio. Dit alles 
houdt de ‘voetafdruk’ laag en maakt 
Gulpener tegelijkertijd tot het meest 
Nederlandse bier van het land. Deze 
puurzame manier van ondernemen 
sluit goed aan bij De Rooie Kater. 
Wekelijks, soms zelfs vaker, wordt het 
bier van De Gulpener Bierbrouwerij in 
Beilen, Eelde en Zuidlaren afgeleverd.

WETEN EN GENIETEN: 
SPECIAALBIER! 
Raymond Westerink, commercieel 
horeca-adviseur bij Gulpener vertelt: 
“Gulpener staat voor puur, eerlijk, 
duurzaam en vrij. Vrij omdat we een 
onafhankelijke familiebrouwerij zijn. 
Vrij om onze eigen koers te varen. Vrij 

om te doen wat goed voelt. Daarom 
noemen wij onszelf ‘De Vrije Brouwer’.”
“Ik heb een goede relatie met Arie 
van De Rooie Kater en we overleggen 
regelmatig over de bedrijfsvoering 
en ontwikkelingen in de bierindustrie. 
De tendens is tegenwoordig: ‘weten en 
genieten’. Dat betekent: speciaalbier! 
Dat geldt voor de gehele horeca.”
“Ik houd zelf van Gulpener Château 
Neubourg, een award winnend Pilsner 
met een iets vollere smaak. Ik raad 
iedereen een biertje aan, ook bij het 
eten; ons bier is namelijk een heerlijk 
natuurproduct van eigen bodem!”

Gulpen� , 
De Vrije Br� w� 

Daarom brouwen ze bier met water uit WETEN EN GENIETEN: 

In De Rooie Kater wordt het bier verzorgd door 

De Gulpener Bierbrouwerij. Een onafhankelijke 

en duurzame familiebrouwerij, opgericht in 1825. 

Gulpener heeft een sterke band met haar omge-

ving en is graag van waarde voor de wereld om 

haar heen.

eten; ons bier is namelijk een heerlijk 
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Eelde: vaste gasten aan het w� rd
“WE KOMEN UITGEBLUST EN MOE BINNEN EN GAAN 
OPGELADEN EN BLIJ NAAR HUIS” 
“Sinds vier jaar zijn we vaste klant van De Rooie Kater. Eerst in Zuidlaren en na onze verhuizing, in Eelde. En natuurlijk 
namen we ook al een keer een kijkje in Beilen. We zijn vaste klant omdat de medewerkers gastvrij en vriendelijk zijn. 
Maar dat heb je in meer restaurants. Ook zijn we vaste klant omdat de kwaliteit 
van het eten prima is en de verse groente écht vers, met voldoende keus op de 
menukaart. Maar ook dat heb je in meer restaurants. We blijven vaste klant omdat, 
wanneer je de interieurs van De Rooie Kater gewend bent, je andere restaurants al 
snel wat saai gaat vinden. Maar de belangrijkste reden is de passie en toewijding: 
van Arie, van Patrick en van vele anderen. En hun vermogen om open te staan 
voor de gast en het contact te leggen. Bij De Rooie Kater krijgen we, meer dan 
ergens anders, het gevoel van een warm, echt welkom en van even bijtanken na 
een intensieve werkweek. Vrijwel altijd komen we uitgeblust en moe binnen en 
gaan opgeladen en blij naar huis. Dankjewel mensen van De Rooie Katers.”
 
PETER & ANKE

De Vrije Br� w� 

Team Eelde onafhankelijke familiebrouwerij zijn. 
Vrij om onze eigen koers te varen. Vrij 

 Bier g
oed, 

al goed
.

“Sinds vier jaar zijn we vaste klant van De Rooie Kater. Eerst in Zuidlaren en na onze verhuizing, in Eelde. En natuurlijk 
namen we ook al een keer een kijkje in Beilen. We zijn vaste klant omdat de medewerkers gastvrij en vriendelijk zijn. 

De Vrije Br� w� De Vrije Br� w� De Vrije Br� w� De Vrije Br� w� De Vrije Br� w� 



Hebben uw groenten gesmaakt vanavond?
Wij leveren altijd de beste kwaliteit!

Ook voor bedrijfsfruit en fruitmanden bent 
u bij ons aan het goede adres.

Edwin Roggen | 06 - 510 969 46 | edwin@roggenagf.nl
Kanaalstraat 15c | 9301 LP | Roden

Fiscale en juridische adviezen voor ondernemingen, 
instellingen, particulieren, startende ondernemers 

en zzp’ers. Wij adviseren u o.a. graag inzake 
bedrijfsopvolging, herstructurering, rechtsvormen voor 
uw onderneming, overname of beëindiging van uw bedrijf, 

fiscale aspecten van pensioenen, contracten, fiscale 
procesvoering, aangiften en AWBZ-zaken e.d.

Voor meer informatie kunt u bellen, 
faxen of mailen met Bakker & Partners

Havenstraat 6 • 9471 AM Zuidlaren 
T 050-5271195 • F 050-4029854 • info@bakker-partners.nl

www.bakkerenpartnersbelastingadviseurs.nl

mercedesonderdelen@hotmail.com

Jans Eppens Auto’s
in- & verkoop van auto’s
ook vrachtauto’s, bussen, trekkers etc.

06 - 14386726

Zin in een heerlijke vakantie, maar géén zin in het 
uitpluiswerk? Als zelfstandig reisadviseur van YourTravel, 
zoek ik graag de perfecte vakantie voor u uit. Helemaal 
afgestemd op uw wensen. Bel, mail of app gerust. 

Ik ben 7 dagen per week bereikbaar en kom graag bij u 
langs. Zelf een mooie reis online gezien? Ik boek het graag 
voor u! Het kost niets extra’s, het is nooit duurder dan het 
internet maar u krijgt wel meer service en advies! 

	(06) 36 53 46 87 

	leandra@yourtravel.nl 

	www.yourtravel.nl/leandra

ALS JE BASIS 
GOED IS… 
‘‘KUN JE 
ALLES AAN’’

Prachtige collectie lingerie en badkleding. Geschikt om te dragen bij of na 
borstkanker, al dan niet met een borst- of deelprothese. Ook voor therapeutisch 
elastische kousen en compressie hulpmiddelen bij lymfoedeem na kanker kunt 

u terecht bij Margreet Dik.

Door zo'n 25 jaar lange ervaring als consulente en specialist, kan ik u een goed 
passende voorziening aanmeten. Persoonlijke aandacht vind ik hierbij zeer 
belangrijk en neem daar dan ook ruim de tijd voor. Dit kan ook in uw eigen 

vertrouwde omgeving. 

Ik werk ambulant en kom hiervoor dus graag op afspraak bij u thuis of op een 
aanmeetlocatie. Ik neem dan van alles mee voor een goed advies. Wij zijn via 

eMJe bv SEMH erkend en hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. 

Afspraak maken? n 06-23930228 e info@margreetdik.nl d www.margreetdik.nl

VRIJHEID
PROEF JE

Als enige Nederlandse
onafhankelijke bierbrouwerij,
brouwen wij met grondstoffen
uit eigen regio. En dat proef je, 
in al onze 16 speciaalbieren.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

MAAK UITGEBREID KENNIS MET DE VRIJE BROUWER EN 
ONZE BIEREN

Kijk op www.gulpener.nlof op facebook.nl/gulpener

GRK181-.indd   5 09-04-18   13:52
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Voor diegenen die geen of weinig 
horecakennis hebben: BidFood (voor-
heen DeliXL) is een horecagroothandel 
met meer dan 10.000 klanten en een 
ruim assortiment food en non-food. 
Ze leveren vlees, vis, verse groente, 
maar ook dranken en alle benodigdhe-
den voor in de keuken voor de Rooie 
Katers. Veelal dagverse en regionale 
producten.

“Ik kom twee keer in de week bij De 
Rooie Katers om te leveren. Vanaf het 
moment dat ik binnenloop is het ‘ouwe-
jongens-krentenbrood’ en wordt er 
even tijd gemaakt voor een praatje, een 
geintje en een glaasje cola. Ik kom niet 
binnen als iemand van BidFood, maar 
als Frans, die ouwe gek die er ook bij 
hoort. De jongelui en ook Arie geven 
je het gevoel dat je onderdeel bent van 
De Rooie Kater.” 

“Afgelopen jaar hebben ze me zelfs 
uitgeroepen tot medewerker van de 
maand. Met alles erop en eraan: een 
oorkonde, foto en dinerbon! Daar heb 
ik veel lol om gehad, maar het geeft 
je ook het gevoel dat je gewaardeerd 
wordt. En dat is nou precies waar ze bij 
De Rooie Kater goed in zijn. Of je nou 
leverancier, medewerker of gast bent. 
Je voelt je thuis en op je gemak. Ik heb 
veel leuke klanten, maar De Kater is 
toch een beetje speciaal.”

“Bedankt jongens!”

FRANS BAKKER
CHAUFFEUR BIDFOOD

Al sinds een aantal jaar chauffeurt Frans Bakker 

alle benodigdheden van BidFood naar De 

Rooie Katers. Frans is vrachtwagenchauffeur 

bij Bidfood en dit jaar 40 jaar in dienst. Een 

oudgediende bij BidFood, maar ook onderdeel 

van de Kater familie.
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 “Ik heb veel leuke 
klanten, ma�  De Kat�  is 

toch een beetje speciaal”
Gisteren

 ben 
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“Wij bezoeken met enige regelmaat De Rooie 
Kater in Zuidlaren. Onmiskenbaar is de rode 
kater op het dak. Er is altijd een warm welkom 
in dit gezellige restaurant. Niets is geordend 
in het meubilair en dat maakt De Kater juist zo 
bijzonder, huiselijk en gezellig. Alles verloopt 
hier als een geoliede machine en wordt 
gedaan met een brede gulle lach. Bijna alles 
waar de klant om vraagt is mogelijk. En zeker 
niet onbelangrijk zijn de breed uitgemeten 
porties en goed gevulde glazen. En daarbij is 
alles ook nog zeer smakelijk en betaalbaar. 
Het is hier altijd gezellig druk en kwaliteit en 
service staan hoog in het vaandel. Ook op het 

terras is het een feestje om te zitten. Lekker 
in de avondzon op de gezellige veranda. Voor 
zakelijk dineren of met een groep, ben je bij 
De Kater ook aan het juiste adres. Alles is 
bespreekbaar en het Katerteam denkt graag 
met je mee. Niet lang geleden hadden wij een 
zakelijke en zeer geslaagde avond, waar nog 
veel over is nagepraat. Wij hebben inmiddels 
de weg gevonden naar dit hartelijke restau-
rant en zullen dat blijven doen. We hopen dat 
er nog velen zullen volgen...” 

JAAP & PETRA

Alles v� l� pt hi�  als een ge� iede machine
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even tijd gemaakt voor een praatje, een 
geintje en een glaasje cola. Ik kom niet 
binnen als iemand van BidFood, maar 
als Frans, die ouwe gek die er ook bij 
hoort. De jongelui en ook Arie geven 
je het gevoel dat je onderdeel bent van 
De Rooie Kater.” 

“Vanaf het m� ent dat 
ik binnenl� p is het 

‘� we-j� gens-� entenbr� d’”

“Ik kom twee keer in de week bij De 

“Afgelopen jaar hebben ze me zelfs 
uitgeroepen tot medewerker van de 
maand. Met alles erop en eraan: een 
oorkonde, foto en dinerbon! Daar heb 
ik veel lol om gehad, maar het geeft 
je ook het gevoel dat je gewaardeerd 
wordt. En dat is nou precies waar ze bij 

“Afgel� en ja�  hebben ze me 
uitg� oepen tot medew� k�  

van de maand”

“Afgelopen jaar hebben ze me zelfs “Afgelopen jaar hebben ze me zelfs “Afgel� en ja�  hebben ze me “Afgelopen jaar hebben ze me zelfs “Afgelopen jaar hebben ze me zelfs 



Kat� s; Hoe � d� , hoe me�  roeptoet� ende bos� ifanten

Weet je nog? Toen je een jaar of 18 was, een hele nacht 

kon doorhalen en de volgende ochtend opstond als 

een fris hoentje, je krantenwijkje � uitend afmaakte, 

om vervolgens de hele middag gras te happen op het 

sportveld? En nu word je wakker met een kudde roep-

toeterende, niet al te lichtvoetige, bosolifanten die 

de Riverdance opvoeren in je hoofd. Een tong als een 

deurmat en het gevoel dat je je voortbeweegt als een 

obesitas zeeleeuw. Wees gerust: het ligt niet aan jou. 

Er blijken (biologische) verklaringen te bestaan voor 

het feit dat katers heftiger worden naarmate je ouder wordt. 

Ach bekijk het positief. 
Oud�  w� den heeft � k 

v� rdelen. Euh…Wat was het 
nog ma� ? Iets met wijz�  
w� den…Ja, dat was ‘t.

JE LICHAAM HEEFT MEER TIJD 

NODIG OM TE HERSTELLEN

Dit geldt helaas niet alleen voor katers. Waar 

je voorheen nog zo veerkrachtig was als een 

bos frisgewassen leeuwenmanen, moet je 

nu twee dagen herstellen van de vuilcontai-

ner aan de weg zetten. Hoe ouder je wordt, 

hoe langer je lichaam de tijd nodig heeft om 

te herstellen van inspanning, een griepje, 

een wond en ook alcohol. 

 JE LICHAAM KAN ALCOHOL 

MINDER MAKKELIJK AFBREKEN

Naarmate je ouder wordt, breekt alles 

sneller af. Je botten, je haar, je huid, be-

halve alcohol! Het leven zit ook niet mee. 

Je lever moet harder werken dan voorheen 

om alcohol af te breken en doet er langer 

over. Dus in de tijd dat je lever eerder vier 

wijntjes af kon breken, breekt het nu nog 

maar twee af. Minder alcohol heeft zo dus 

ook een groter effect. Hallo kater! 

het feit dat katers heftiger worden naarmate je ouder 

JE LEVEN LAAT HET NIET TOE OM GOED TE KUNNEN BIJKOMENVroeger kon je in bed blijven liggen meuren tot je een brie woog, nu staan je kinderen radslagen te doen in je slaapka-mer voor de zon op is of moet je de 101 klussen nog afmaken omdat je zo nodig je eigen huis moest kopen. Life is great! Al-lemaal niet bepaald bevorderlijk voor het gevoel van herstel. Wanneer je de hele dag met een zak chips op de bank kunt liggen Net� ixen, voelt het toch anders.

DE SAMENSTELLING VAN JE LICHAAM VERANDERTDe belangrijkste reden daarvoor is dat in de loop der jaren de spiermassa in je lijf meer en meer vervangen wordt door vet (Sorry dames, het universum is een bitch!). In spieren zit meer water, waarin de alcohol makkelijker verdund wordt. Heb je meer vet (en dus minder water), dan komt de alcohol harder aan.

Hoe � d� , hoe 
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• Diner op maat 
• Warm en/of koud buffet
• Hapjesbuffet
• Voor kleine en grote groepen
• Gerechten op restaurant niveau
• Geen omkijken, alles wordt geregeld
• Professioneel gepresenteerd
• Betaalbaar 

DE KATERKWALITEIT OP LOCATIE
Buffetten van De Rooie Kater zijn er in 
alle soorten en maten. Van een intiem 
verjaardagsfeest tot een huwelijk, een 
jubileum of een terugkerend evene-
ment. Eén ding staat vast: je laat je gas-
ten op een positieve manier verrassen 
en je weet zeker dat het gezelschap 
goed wordt verzorgd. Heb je interesse 
in een buffet op locatie? Vraag dan 
vrijblijvend een offerte aan via 
info@derooiekater.nl en wij informe-
ren je graag over de mogelijkheden.

De Kat� cat� ing 
�  locatie

V� tueel bezoek

25

Een compleet verzorgd diner of buffet 

op locatie? Dat is mogelijk met de 

speciale cateringservice van De Rooie 

Kater. Geheel naar eigen wens en 

smaak. Alles is mogelijk!

De Rooie Kater kent 

ook online geen enkel 

geheim! Met Google 

Streetview loop je het 

restaurant zo binnen. 

Door middel van een 

360 graden virtuele 

tour kun je letterlijk 

rondkijken in De 

Kater en zo vanuit je 

luie stoel de sfeer 

van ons gezellige 

restaurant proeven. 

V� tueel bezoek

De Kat� cat� ing  Een kameel 

kan 8 dagen 

werken zonder 

te drinken, ik 

kan 8 dagen 

drinken zonder 

te werken.

V� tueel bezoek

�  locatie
Een compleet verzorgd diner of buffet 

Van een din�  �  maat, een w� m en/of k� d buffet tot hapjesbuffetVan een din�  �  maat, een w� m en/of k� d buffet tot hapjesbuffet



Wat u ook
wilt drukken, 
druk het groots!

grootsgedrukt.nl

Bestel
op onze

webshop!

Adv 92x136.indd   1 20-03-18   17:11

Like

Verlengde Stationsweg 38 9471 PM  Zuidlaren      

Telefoon: 050 409 62 06 www.veenstra-vloeren.nl

Al meer dan 
20 jaar vloeren 
met karakter...

Like

Horizontaal & Verticaal transport, Engineering en Projecten

  www.wkleinveld.nl
 info@wkleinveld.nl
 +31 (0)646 253 168
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RESERVEREN & AFHALEN
De Rooie Kater Beilen

Stationslaan 2 Beilen
Telefoon (0593) 565812

E-mail: beilen@derooiekater.nl

De Rooie Kater Eelde
Hoofdweg 87a Eelde

Telefoon (050) 309 28 68
E-mail: eelde@derooiekater.nl

De Rooie Kater Zuidlaren
Hogeweg 17 Zuidlaren

Telefoon (050) 409 21 21
E-mail: zuidlaren@derooiekater.nl
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DE KATER OP FACEBOOK 
EN INSTAGRAM!
Vind ons, volg ons & like ons!

 De Rooie Kater Beilen
De Rooie Kater 
Eelde
De Rooie Kater 
Zuidlaren

 derooiekater

COLOFON

De Kater is een uitgave van 

Pizzeria-Eetcafé 

De Rooie Kater

Vormgeving: 

Skitter, Groningen

Drukwerk: 

De Groot Drukkerij bv

Tekst: 

Babette Bruinsma | 2B BOLD

Acquisitie & realisatie: 

ETT Media, Groningen

Oplage: 

20.000 stuks

WIFIOp alle locaties hebben we gratis en snelle Wi�  voor al onze gasten.

KATER-CADEAUBONWil je nog meer redenen om bij De Rooie Kater te eten? Geef iemand een Kater-cadeaubon en 
nodig jezelf uit. Onbeperkt geldig.

DE KATERCATERING

Feestje? Met de cateringservice van 

De Rooie Kater wordt het zeker ge-

slaagd!  Van een diner op maat, een 

warm en koud buffet tot hapjesbuffet.
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OPENINGSTIJDENAlle Rooie Katers zijn elke dag geopendvanaf 17.00 uur. Wij zijn ook alle feestdagen geopend!

ALLES
op onze 

MENUKAART 
is ook 

AF TE 
HALEN!



Als kok wil je elke dag het beste voor je gasten. Of de producten hiervoor nou uit IJmuiden moeten 
komen of uit Peru. Je wilt een groothandel die de hele foodwereld dichtbij brengt. Van de mooiste 
versproducten tot alles wat je nodig hebt om het te bereiden en te serveren. Met de inspiratie en aandacht 
die het verdient. Alles om je succesvoller te maken met het beste eten en drinken. Dat wil je voelen.  
Ga naar Bidfood.nl, dé online groothandel voor foodprofessionals.

Het 
Bidfood 
Gevoel

Waar professionals elkaar vinden bidfood.nl

Bidfood (voorheen Deli XL), dé online groothandel voor foodprofessionals 
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