
∞ ZOETE LEKKERNIJEN ∞ 

Laura’s appelgebak   € 3,95  

Laura’s gebak van de dag   € 4,25  

Suikerwafel met warm fruit  € 4,95  

Scone met jam en clotted cream   € 2,50  

2 Huisgemaakte bonbons    € 2,50  

Huisgemaakte brownie    € 2,75  

 

∞ SOEPEN * ∞ 

Licht pittige tomatensoep   € 6,50 
met verse tuinkruiden     

“Het Ideaal” verrassingsoep,   € 6,50 
een soep die we bereiden van het 
aanbod van onze eigen producten  

 

∞ SALADES * ∞ 

Salade met huisgerookte zalm  € 15,50 
met kappertjes, augurk en rode ui  

Salade met gemarineerd eigen   € 15,50 
Brandrode rund, Pecorino, gedroogde  
tomaat en pijnboompitjes  

Salade met geitenkaas, appel, noten,  € 15,50 
kruiden en tomaat      

* Al onze soepen en salades worden geserveerd met 
brood en huisgemaakte kruidenboter 

 

∞ BROODJES ∞                     

Voor onze broodjes gebruiken wij ambachtelijk 
gebakken brood. U kunt kiezen tussen plakken wit en 
bruin brood.  

Broodje met beenham van eigen   € 7,50 
varkens met honing-mosterdsaus 

Broodje met huisgerookte zalm  €10,50 
met kappertjes, augurk en rode ui  

Broodje met gemarineerd eigen   € 8,50 
Brandrode rund, Pecorino, gedroogde  
tomaat en pijnboompitjes  

Broodje met huisgemaakte kroket   € 7,50 
van onze eigen Lakenvelder runderen   

 

 

 

∞ SPECIALS ∞                     

Boerentosti met huisgemaakte   €   6,50 
ham en /of kaas       

Uitsmijter “het Ideaal” (3 eieren)   € 10,50 
met 2 plakken bruinbrood, kaas en  
eigen ambachtelijk gekookte ham  

Uitsmijter “het Ideaal” (3 eieren)   € 11,50 
met rosbief van onze eigen runderen     

Groentequiche van seizoengroenten (V)  €   9,50 
(Bereidingstijd van de quiche is ongeveer 15 minuten)  

12 uurtje*    € 15,00 

*Kopje soep van het seizoen, broodje kroket van 
eigen Lakenvelder runderen, broodje kaas en een 
gebakken eitje 

 

∞ VOOR DE KIDS ∞               

Patat met huisgemaakte kroket   € 8,50 
of frikandel       

Pannenkoek* naturel met stroop (V)  € 7,50  

Pannenkoek* met spek    € 8,50  

*Glutenvrije pannenkoek is ook mogelijk         

 

∞ BORRELEN ∞               

Huisgemaakte bitterballen van onze  € 6,00 
Lakenvelder runderen (6 stuks)     

Bakje huisgemarineerde olijven   € 3,00  

Bakje nootjes     € 3,50  

Portie huisgemaakte droge worst   € 5,50 
met mosterd        

Brood met huisgemaakte    € 4,00 
kruidenboter (V)       

Plank “Het Ideaal”*   €17,50   

*Assortiment van huisgemaakte bitterballen  
(4 stuks) gehaktballetjes (4 stuks), droge worst, 
gemarineerde olijven, jonge kaas, brood en 
kruidenboter 

 

 

 

 



 

 

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: Hemels 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞ TEA TIME ∞                     

Onderstaande arrangementen zijn alleen op 
reservering (!)  

High tea “Het Ideaal”*    € 25,00 

Kinder High tea    € 11,00 

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. 

High tea “to go “    € 20,00 

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.  

Brunch “Het Ideaal”*   € 17,50 

*Kop soep van het seizoen, 2 belegde broodjes, 
broodje huisgemaakte kroket, koffie/thee, melk en 
jus d’orange.  

 

“Uitzonderingen met betrekking tot allergieën, 
zwangerschap en dergelijke dienen vooraf kenbaar 
gemaakt worden, anders kunnen wij helaas geen 
garantie geven op eventuele kruisbesmettingen! In 
onze keuken wordt gewerkt met onder andere noten, 
gluten en lactose. In onze gerechten kunnen sporen 
van alle allergenen voorkomen.” 

 

∞ IJS ∞                     

Alle ijssoorten zijn worden door ons zelf bereid van 
onder andere melk van onze Jersey koeien met het 
A2A2 gen, deze melk geeft een mooie volle smaak 
aan het ijs. 

IJscoupe “Het Ideaal”,    € 9,50 
samengesteld uit de dagelijks bereide ijssoorten, 
met slagroom en fruit uit het seizoen  

 

 

 

 

 

 

 



 

∞ FRITZ FRISDRANKEN ∞                     

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    € 3,00  

Koka Kola Light    € 3,00 

Lemon     € 3,00 

Orange     € 3,00  

Cassis     € 3,00 

∞ IMPERIDIBILE ∞                     

De Imperdibile frisdranken hebben een heerlijke en 
unieke smaak en zijn dus ook echt onmisbaar! Aan 
geen enkele frisdrank uit de Imperdibile lijn zijn 
kunstmatige zoet-, smaak-, kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen toegevoegd. 

Tonic     € 3,00 

Ginger Ale    € 3,00 

Ginger Beer    € 3,00 

Gazzosa (7-up)    € 3,00 

 

∞ OVERIGE FRISDRANKEN ∞                     

Schulp biologische appelsap  € 3,00  

Rivella     € 2,50  

Walden Iced tea    € 3,50  

Fristi     € 2,25  

Koude chocolademelk   € 2,25  

Melk     € 2,25  

Mineraalwater met of    € 2,50  
zonder bubbels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞ BIEREN ∞                     

Hemels Pils,    € 2,75 
Onze eigen pilsener met een extra toevoeging van 
hop voor een romige en fruitige smaak. 

Het Ideaal Blond    € 3,00 
Op eigen recept gebrouwen fris bier met een 
bloemig en citrusachtig karakter   

Paters Bier     € 3,50 
Eigen ontwikkeld bier met een Extra portie 
jeneverbessen. Een mooie kruising tussen 
Herfstbock en Dunkelweizen 

Tripel Karmeliet    € 4,50  

Grolsch Malt 0,0%   € 2,50 

Radler 0,0%    € 2,75  

 

∞ WIJNEN ∞                     

Glas witte huiswijn   € 4,50  

Glas rode huiswijn   € 4,50  

Glas rosé huiswijn   € 4,50  

Fles huiswijn    €22,50 

 

∞ KOFFIE ∞                     

De koffie is gemaakt van onze eigen koffiebonen. Een 
melange van bonen uit Rwanda, Brazilië en Tanzania 

Koffie      € 2,50  

Cappuccino     € 2,75  

Ristretto     € 2,25  

Espresso     € 2,50  

Dubbele espresso    € 3,00  

Koffie verkeerd     € 3,00  

Latte Macchiato      € 4,00  

∞ WARME DRANKEN ∞                     

Warme chocolademelk   € 3,00  

Kop thee    € 2,25 

Pot thee (0,4 liter)    € 3,50 

Pot thee (1,2 liter)   € 8,50  

 

 



 

 

 

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: Hemels 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. 

 


