
Terras, Paviljoen, 

Grandcafé, BBQ, 

Restaurant, Bistro, 

Zaalverhuur, Bruiloften, 

Feesten, Evenementen en 

Bootverhuur 

 

 

 

Zuidlaardermeergebied 

Het Zuidlaardermeer ligt voor ongeveer 

een kwart in de provincie Drenthe,  en 

voor driekwart in de provincie Groningen. 

Het meer grenst aan de dorpen Kropswol-

de,  de Groeve, Zuidlaren en Noordlaren.    

      

Het meer is  circa vijf- tot  

achtduizend jaar geleden ontstaan door 

het optreden van eb en vloed in de Hunze, 

welke toen nog onder invloed stond van de 

getijden. Ook de veengroei heeft geholpen 

bij het ontstaan van het meer, want door 

het stijgen van de zeespiegel werd plaatse-

lijk de veenlaag weggeslagen. Op de vaar-

geulen na is het meer erg ondiep, vaak niet 

dieper dan een meter.         

                                                                        

Het wordt gevoed door de Hunze die haar  

oorsprong heeft in het veengebied onder 

Valthe. Deze stroomt aan de zuidzijde   

binnen en verlaat het meer aan de        

noordzijde als het Drentsche Diep.                   

Ook het Kieldiep komt uit in het  meer.  

 

 

Genieten  aan  

en van het  

Zuidlaardermeer 

 

 

Bootverhuur     prijs per uur 

Sloep 6 personen 30,00 

Stalen sloep 8 personen 50,00 

Console boot 6 personen  40,00 

 

 

 

 

Voor op de boot 

Bier, cola, sinas, 7up, spa blauw 2,50 

Fles wijn  17,50 

 

 

 

 

Meerweg 60 

9606 PP Kropswolde 

0598-322520 

info@rietzoom.nl 

www.derietzoom.nl 

www.facebook.com/rietzoom 



Hapjes/knabbeltjes 

Rijk gevulde bitterballen    6,00 

met mosterd en lekkernij  

Bittergarnituur (minisnacks)   6,00 

met diverse sausjes 

Kaasloempiaatjes    6,00 

met oude kaas en chilisaus  

Mandje nacho’s     5,00 

met licht pikante salsa saus   

Vers gebakken stokbrood    6,00  

met tapenade en kruidenboter 

 

Snacks/patat/broodjes 

Bord patat met mayo    4,00 

Frikandel      2,50 

Kroket      3,00 

Kaassoufflé     2,50 

Broodje kroket/frikandel   4,00 

Turkse tosti ham/kaas     6,00 

Turkse tosti Turkse worst/kaas  6,00 

Luxe broodje gezond    6,00 

Luxe broodje gerookte zalm    7,50 

Luxe broodje gerookte kip   7,00 

 

IJsjes/gebak/dessert 

Dame blanche 5,50 

Vruchtensorbet 5,50 

Appelgebak met slagroom 4,00 

Wafel met warme kersen                       4,00   

Cheesecake  5,50 
met slagroom & aardbeiensaus 

               

Dranken 

Koffie, thee, espresso                        2,25 

Verse munt thee 3,50 

Cappuccino, café au lait                  2,75 

Latte macchiato                                3,50 

Warme chocolademelk                   3,50 

Bier fluitje 2,25 

Amsterdammer                                  2,75 

Frisdranken  2,50 

Sappen 2,75 

IJsthee, energy drink                       3,00 

Radler                             3,00 

La Trappe witbier, Corona             4,50 

Affligem blond, dubbel, triple        5,00 

Wijn (wit, rood, rosé)                       4,50 

Binnenlands gedistilleerd               2,50 

Buitenlands gedistilleerd                 4,50 

Voorgerechten/soepen 

Soep van de dag 5,00 

Vers gebakken brood      6,00 

met tapenade en kruidenboter 

 

Plate hoofdgerechten 

alle hoofdgerechten worden geserveerd met 

friet, sla en mayo 

 

Saté van de haas   

met huisgemaakte pindasaus 14,00 

Snoekbaars  

met honingmosterdsaus       16,50 

Mega hamburger     

Amerikaanse stijl , ook vegetarisch        12,50 

Tournedos 

met huisgemaakte kruidenboter 22,50 

Vers gepaneerde schnitzel 12,50 

Maaltijd salade                           

kip/zalm/vegetarisch                              10,00 

Warme sauzen van de dag              2,50 

 

Of met gebakken aardappelen 2.50 extra 


