Welkom in ‘Herberg De Pas’!
Tussen ongeveer 1750 en 1860 stond aan de overkant van de zandweg ‘Herberg De Pas’, die stond op de kruising van de weg van Deventer naar Hellendoorn en die van Raalte naar Rijssen.
Hier konden reizigers uitrusten en een versterkertje tot zich nemen. Als een
paard te moe was, werd van paard gewisseld of kwam er een extra paard
voor de wagen. Daarna werd verder gereisd over de vaak mulle en steile
zandwegen.
Volgens een overlevering kwam Lodewijk Napoleon hier op bezoek toen hij
met een konvooi op doorreis was naar Twente. De herberg was ook van belang voor de vergaderingen van de Marke Haarle. In de oude markeboeken
staat dat, zeker tussen 1795 en 1818, in de herberg werd vergaderd over het
beheer van de Marke (gezamenlijke gronden).
In de 19e eeuw brandde de oorspronkelijke herberg af en werd niet herbouwd. Landgoedeigenaar Van Wulfften Palthe kocht in 1898 de boerderij waarin
u nu zit. Verschillende families hebben hier daarna gewoond.
In 2017 kreeg het als functie ‘herberg’. De herberg wordt gerund door medewerkers van zorgboerderij de Schurinkshoeve. Samen met Natuurmonumenten zijn wij gastheer van dit mooie stukje natuur.
Herberg de Pas is minimaal 5 dagen per week geopend. Hier kan men terecht voor verrassende smaken thee en een heerlijk kopje koffie, al dan niet
met wat lekkers uit eigen keuken. We serveren zelfgemaakte baksels en heerlijke lunchgerechten. Maar ook voor een borrel kan men hier prima terecht.
Daarnaast bieden we verschillende arrangementen, zoals een High Tea of
High Wine. Zin om eerst een eind te wandelen? Ook dat kan! Er zijn veel
wandelroutes vanaf hier en in samenwerking met Natuurmonumenten zijn er
ook verschillende mogelijkheden zoals excursies met een boswachter.
Wij werken met een groep enthousiaste medewerkers en bieden op deze
locatie ook dagbesteding voor mensen met een zorg- of begeleidingsvraag.
Die vraag kan zeer divers zijn en ook de achtergrond van de deelnemers kan
hierin verschillen. Zij worden ondersteund door ervaren professionals met een
zorgachtergrond. Herberg de Pas biedt allerlei mogelijkheden om te werken
aan bepaalde doelen, zoals zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Naast
begeleiders hebben we ook medewerkers met een horeca achtergrond in
dienst. Samen willen we er voor zorg dragen dat onze gasten heerlijk kunnen genieten van al het lekkers dat Theeschenkerij Herberg de Pas te bieden
heeft.
We hopen dat u geniet van een gezellige stop op deze bijzondere locatie!

De theeën van de Herberg
Onze theesoorten zijn met zorg en aandacht voor u geselecteerd. Wij
hebben bewust gekozen voor “losse” thee. Alle goede eigenschappen
van losse thee zitten nog in het blad. Omdat wij losse thee schenken, heeft
de thee iets langer nodig om te trekken dan de traditionele theezakjes met
stofthee. De smaakbeleving is vol, en het geeft warmte en gezelligheid om
de mooie theeën te zien en te ruiken.
De intrektijden zijn zeer persoonlijk. Dat kan variëren van 1 tot 10 minuten.
Geniet!
Prijzen

Glas thee
¤ 2,25
Potje thee (2 grote glazen thee)
¤ 3,95
Lepel honing
¤ 0,60
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Theekaart
1. Lady Grey
Het zusje van Earl Grey, maar dan zachter van smaak.
Zwarte thee gearomatiseerd met bergamot en een vleugje Citrus
				
2. Zoete kus van de Haarlese Heide “Huismelange”
Groene Jasmijnthee, rozenblad, zoethout, korenbloem, kamille en een
vleugje mysterie van de Haarlese Heide				
					
3. Bio Ceylonthee
De “gewone” thee van vroeger. Zwarte thee uit Ceylon.
Tegenwoordig Sri Lanka genaamd					
					
4. Bio Gunpowder
Chinese groene thee							
					
5. Haarlese warmte
Appel, kaneel, ananas, rozenbottel, cacaobonen, steranijs, amandel,
kruidnagel, pepertjes
		
6. Rooibos Thee
Kruidenthee uit Zuid-Afrika. Zonder theïne				
			
7. Zoete Droomthee
Pepermunt, melisse, valeriaanwortel, hop, duizendblad, kamille,
rozenbloesem. Zonder theïne 						
				
8. Muntthee
100% puur gesneden pepermuntblad. Zonder theïne 			
				
9. Happy Fruit
Hibiscus, appel, rozenbottelschil, ananas, papaja, druiven, bessen,
kers, aardbei, framboos. Natuurlijke toevoegingen: Suiker en citroenzuur. Zonder theïne

10. Sterrenmix

Steranijs, anijs, venkel, zoethout, jeneverbes, kruidnagel, muntthee

11. Zoethout thee
Puur zoethout
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Theekaart
12. Sinaasappelthee

Zwarte thee met stukjes sinaasappelschil

13. Perzik Melba

Perzik, appel, vlierbessen, hibiscusbloesem, zonnebloembloesem,
goudsbloembloesem, aroma

14. Pina Colada

Hibiscusbloesem, Rozenbottel, ananas (ananassuiker en citroenzuur),
kokosvlokken, natuurlijke aroma

15. Fruits of Asia

Groene thee, korenbloem, rozenblaadjes, zonnebloembloesem, mango,
lychee, aroma

16. Lemongras
Citroengras

17. BIO Lindebloesem thee
18. Kamille thee

(heerlijk met een beetje zoethoutthee)
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Drankenkaart
Koffie
Koffie
Koffie (cafeïne vrij)
Espresso
Cappuccino
Cappuccino (cafeïne vrij)
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Slagroom
Scheutje koffielikeur (alcohol vrije); karamel, vanille, hazelnoot of chocolate cookie

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

2,35
2,45
2,45
2,60
2,60
2,60
2,95
2,75
0,50
0,75

Frisdranken		
Pepsi Cola
¤ 2,35
Pepsi Cola light
¤ 2,35
Fanta orange
¤ 2,35
Seven-up
¤ 2,35
Chaudfontaine blauw
¤ 2,35
Chaudfontaine rood
¤ 2,35
Cassis
¤ 2,35
Rivella
¤ 2,35
Dubbelfris (appel-perzik)
¤ 2,35
Crystal Clear Lemon
¤ 2,35
Lipton green
¤ 2,35
Lipton ice
¤ 2,35
Bitter Lemon
¤ 2,35
Tonic
¤ 2,35
Sappen
Flesje BioAppelsap (185cc)
Flesje Bio sinaasappelsap (185cc)
Flesje druivensap (185cc)
Flesje Appel-perensap(185cc)
Glas ranja
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¤
¤
¤
¤
¤

2,30
2,30
2,30
2,30
1,00

Drankenkaart

Zuivel		
Glas Karnemelk
¤ 2,25
Glas Melk
¤ 2,25
Flesje Fristi
¤ 2,50
Flesje Chocolademelk
¤ 2,50
Bier op f les
Heineken
Grolsch
Amstel malt
Radler 0.0%
Radler 2.0%

¤
¤
¤
¤
¤

2,80
2,80
2,80
3,25
3,25

Speciaalbier van Brouwerij De Pauw (Ommen)		
Pauw bokbier
¤
Pauw witbier
¤
Pauw Blonde Trots (honingbier)
¤
Pauw Trots Amberkleurig altbier
¤
Pauw (drie kruiden) zwaar bier
¤
Pauw Tripel bier
¤

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

Wijn
Witte wijn zoet (125cc)
Witte wijn droog (125cc)
Rode wijn (125cc)
Rose (125cc)

Glas
¤ 3,75
¤ 3,75
¤ 3,75
¤ 3,75
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Theeschenkerij Herberg de Pas
Onze baksels;
Bij de herberg maken we onze baksels zelf en hebben we super veel
ideeën voor allerlei lekkernijen. Op ons krijtbord aan de muur staat onze
wekelijkse selectie. Succes gegarandeerd!
Soep
Soep van de dag (zie krijtbord)

¤ 5,50

Boerenbrood met… (keuze uit wit of bruin)
Boerenkaas | ham | ei | tomaat | komkommer | sla | dressing |
Mozzarella | groene pesto | sla | tomaat | pijnboompitjes |
Carpaccio | pijnboompitjes | gedroogde tomaatjes | parmezaanse kaas |

¤ 6,75
¤ 7,95
¤ 7,95

* de soep wordt geserveerd met brood

| sla | dressing |

Geitenkaas | peer | abrikoos | sla | walnoot | honingdressing |
Huisgemaakte eiersalade
Gerookte zalm | ei | kappertjes | rode ui | sla | dressing |

¤ 7,95
¤ 7,95
¤ 7,95

Even wat anders…
Boerenbrood Tosti | ham | kaas |
Boerenbrood Tosti Brie | walnoten | honing |
Boerenbrood Tosti Ananas | ham | kaas |
Quiche | Zie krijtbord |

¤
¤
¤
¤

Twee plakken bruin of wit brood met….
Twee rundvleeskroketten | grove mosterd | salade | dressing |

¤ 7,25

4,75
5,25
5,25
6,25

Uitsmijters, boerenbrood met..
| 3 eieren | champignons | paprika | rode ui | ham | kaas |

¤ 7,95
¤ 9,50

Borreltijd, samen of alleen
Van alles wat! | koude en warme hapjes |
Bitterballen | 8 stuks | grove mosterd |
Bittergarnituur | 12 stuks | 3 koude sausjes |
Nootjes

¤
¤
¤
¤

| 2 eieren | ham | kaas |

* Heeft u een allergie vraag één van onze collega’s om advies!

8,75
5,25
6,75
1,50

