Het Ideaal is een nieuw overkoepelend horecabedrijf, opgericht in 2018. Onder deze naam vallen
Theehuis De Heerlijke Huiskamer in Bentelo, Theehuis De Karmeliet, Restaurant Het Seminar, De
Kapel (sharing, food en drinks), en Het Gymnasium (vergaderzalen en belevingsruimte) in Zenderen.
Het concept van het Ideaal is zo zelfvoorzienend mogelijk
te werken. Grenzend aan Het Seminar en De Kapel is een
fruitboomgaard geplant, bij De Heerlijke Huiskamer en in
de assortimentstuin van De Karmeliet worden eigen
groenten verbouwd en ook hebben we onze eigen asperges
bij Oude Luttikhuis. Daarnaast hebben we verschillende
kippensoorten, Kune Kune/Duroc- en Gascoigne varkens en
o.a. Jersey koeien, Lakenvelder- en Brandrode koeien.
OP EIGEN RECEPTUUR
Naast alle producten van eigen grond hebben wij tevens eigen bier, dat op eigen recept gebrouwen
wordt: Hemelse Pilsener, Ideaal Blond en Paters Bier. Daarnaast hebben wij ook onze eigen
koffiebonen. Deze bonen komen rechtstreeks over uit o.a. Rwanda en worden naar onze persoonlijke
smaak gebrand in Amsterdam.

LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE/THEE
Laura’s appelgebak met slagroom 3,75
Laura’s gebak van de dag met slagroom 3,95
Suikerwafel met warme rood/zwarte vruchten en slagroom 4,75
Scone met huisgemaakte jam en clotted cream 2,25
Pancake met huisgemaakte jam en clotted cream 2,25
Huisgemaakte brownie 2,50
SOEPEN
Tomatensoep (licht pittig) met verse kruiden uit de tuin brood en kruidenboter
(V) 6,00
Het Ideaal soep (verrassingssoep afhankelijk van het aanbod ) met brood en
kruidenboter (V) 6,00

SALADES:
Salade met huis-gemarineerde zalm, huis geweckte augurken en kappertjes 11,50
Ceasar salade “Het Ideaal” met gegrilde kip, Twentse kaas, tomaat, croutons, ei
en ceasar dressing 11,50
Salade met warme brie, eigen gedroogde ham, pijnboompitten en honing 11,50
BROODJES:
Voor onze broodjes gebruiken wij ambachtelijk gebakken brood
U kunt kiezen tussen plakken wit en bruin brood
Gezond met huisgemaakte ham van onze varkens, jonge kaas, ei, tomaat en
komkommer 6,25
Huis-gemarineerde zalm met kappertjes en rode ui 8,50
Huisgemaakte kroket (1 st.) van onze Lakenvelder runderen 6,50
Warme brie, eigen gedroogde ham met pijnboompitten en zon gedroogde tomaat
(V) 6,75

HET IDEAAL SPECIALS:
Boerentosti met huisgemaakte ham en /of kaas 5,50
Uitsmijter “het Ideaal” (3 eieren) met 2 plakken bruinbrood, kaas en eigen
ambachtelijk gekookte ham 8,50
Uitsmijter “het Ideaal” ( 3 eieren) met rosbief van onze eigen runderen 10,00
Groenten quiche van seizoengroenten (V) 7,50
(bereidingstijd van de quiche is ongeveer 15 minuten)
Huisgemaakte gehaktbal van onze eigen varkens met champignons, ui, gemengde
sla en friet 13.50
Oerbol met huisgemaakte hamburger, uienchutney, sla en friet 14,50
Portie frieten 3,00
VOOR DE KLEINE ETERS:
Patat met van kroket of frikandel 5,50
Pannenkoek* naturel met stroop (V) 5,50 Pannenkoek*
met spek 6,00
*glutenvrije pannenkoek is ook mogelijk

LEKKER VOOR BIJ DE BORREL:
Huisgemaakte bitterballen van onze Lakenvelder runderen (6 stuks) 6,00
Bakje huis-gemarineerde olijven 3,00
Bakje nootjes 3,50
Portie huisgemaakte droge worst met mosterd 4,50
Brood met huisgemaakte kruidenboter (V) 4,00
Plank “het Ideaal” assortiment van huisgemaakte bitterballen (4 st.)
gehaktballetjes (4 st.), droge worst, gemarineerde olijven, jonge kaas, brood en
kruidenboter 15,00
IJS:
Alle ijssoorten zijn huisgemaakt.
Vanille ijs of bosvruchten ijs € 3,75
Dame Blanche: Oreo koek met vanille ijs, slagroom en chocoladesaus 5,25

Onderstaande arrangementen zijn alleen op reservering
High tea “Het Ideaal” 22,50 per persoon: keuze uit ons theeassortiment*, daarna
een wisselend assortiment van diverse hartige en zoetige hapjes
Voor de kleine kinderen tot 8 jaar serveren wij een gezellige “kinder high tea” met
diverse lekkernijen. 9,00 per kind
Brunch “het Ideaal” : 17,50 per persoon. Kop soep van het seizoen, 2 belegde
broodjes, broodje huisgemaakte kroket, koffie/thee, melk en jus d’orange.
Eventueel uit te breiden met een dessert van het seizoen a 6,50
High tea to go: 16,00 per persoon: Graag thuis of elders van onze high tea
genieten? Wij kunnen u alles aanleveren. Alleen nog maar even een paar high tea
gerechtjes in de oven opwarmen en klaar is Kees.
Evt servieshuur 2,50 p.p.
Uitzonderingen m.b.t. allergie/zwangerschap e.d. dienen vooraf
kenbaar gemaakt worden. In onze keuken wordt gewerkt met o.a.
noten, gluten en lactose. In onze gerechten kunnen sporen van alle
allergenen voorkomen.

Wostok of Baikal:
Zoals de frisdrank eerst heette, was in de jaren
’70 het Russische antwoord op het
verderfelijke westerse Pepsi.
Het is in feite het eerste wellness drankje.
In 2009 reïncarneert het Russische drankje
in Berlijn, verkrijgbaar in de smaken:
Dadel met granaatappel
OF
Abrikoos met amandel
OF
Pruim-kardemon
4,00

Koffie
2,25
Cappuccino
2,50
Ristretto
2,25
Espresso
2,25
Dubbele espresso 3,00
Koffie verkeerd 3,00
Macchiato
3,00
Latte Macchiato 4,00

Warme chocolademelk 3,00
Warme karamel-choco 3,50
(met slagroom +0,50)
kopje thee 2,25
1.2 liter pot thee 8,50
Frisdranken van

Fritz

Volledig vrij van kunstmatig toegevoegde
kleur- en smaakstoffen.
De twee oprichters pakken de zaken
duurzaam aan, bijvoorbeeld door
uitsluitend gebruik van duurzame
ingrediënten en botteling in recyclebare
flessen.
Kola-Kola
Koka-Kola Light
Lemon /Orangen/ Rabarberschorle

3,00

0.20

cl Indian tonic Naturfrisk

3,00

0.20

cl.Raspberry (cassis) Naturfrisk 3,00

KOFFIE IS VAN ONZE EIGEN GEBRANDE
KOFFIEBONEN!

Overige dranken:
Biologische appelsap 3,00
7-up 2,25
Rivella 2,50
Ice
tea
2,25
Fristi 2,25
Koude choco 2,50
Melk 2,25
Mineraalwater met of zonder bubbels 2,25

Glas huiswijn
4,00
Fles
huiswijn
19,50

(wit-rood-rosé-zoet)
(wit-rood-rosé-zoet)

Flesje karmelietenbier
Flesje malt bier
2,50

4,50

Onze eigen bieren:
Het
Ideaal Blond: op eigen recept
gebrouwen fris bier met een bloemigen
Citrusachtig karakter
3,00

Paters Bier: Op eigen recept gebrouwen
donker bier met o.a. jeneverbessen, vol van
smaak, bier dat toch zijn frisheid heeft
behouden
3,50

