
Tips om lekker eten te halen of te laten bezorgen! 

➢ Zelf ophalen? 

De Bosrand eetcafé (bungalowpark), 1 km bij Mollenvlied 

vandaan. Zij hebben een prima eenvoudige kaart. Van een 

maaltijdsalade tot een lekker sateetje of schnitzel. Het 

vlees en de vis komt bij goede lokale slager (Ter Weele) en 

forellenkwekerij t Smallert vandaan.  

Bouwmeester groenteboer/traiteur, 2,5 km (bij t centrum van Vaassen). Pak de fiets en koop een 

heerlijke maaltijdsalade (op vrijdag pokébowl), of een kant-en-klare maaltijden van stamppot tot 

rijstgerechten. (Supervers zelfgemaakt allemaal! Ik doe daar ook de inkoop (fruit) voor het ontbijt.) 

Lunchtas bij t Koetshuis bij Maarten (2 km) Maak een leuke wandeling naar ons mooie kasteel de 

Cannenburg en koop bij t Koetshuis een lunchtas, die je onderweg in het bos op een bankje kunt 

nuttigen! Van woensdag tot zondag kun je daar ook een goed avondmenu bestellen! 

Lokaal Vaassen biedt koffie ‘to go’ aan met een lekker hapje. Ook kun je hier een lunch bestellen! 

Lokale producten. 

Fizzy uit Epe is een luxe restaurant (aanbeveling Michelin) waar je een heerlijk 3 gangen diner kunt 

afhalen. Superlekker eten! Kleine porties. 12 km rijden. 

De Emsterie uit Emst biedt een goed menu voor een leuke prijs. Ruime hoeveelheden. 5 km rijden.  

(ook op maandag!) 

 

➢ Laten bezorgen? 

Kapadokya turkse schotels of pizza uit Vaassen centrum. 

Sushi uit Apeldoorn. Sakura of Yumi vinden wij de lekkerste, maar is wel druk, dus op tijd bestellen!  

De Verliefde kreeft is een dame uit Apeldoorn die erg goed kan koken (niet alleen vis!) en heerlijke 

maaltijden kan bereiden. Je kunt bij haar het dagmenu bestellen. 06-83302666. 

www.verliefdekreeft.nl  

Sizzles at the Park in Apeldoorn komt een heerlijk diner bezorgen. Er wordt overal aan gedacht! 

Heerlijk eten voor een prima prijs.  

Lekker borrelen? 

Casa di Verdi kan voor een heerlijke plank zorgen! En dan hoef je daarna eigenlijk niet meer te eten;-) 

Download de app ‘chow’! Lokale app voor restaurantjes uit de omgeving! 

#supportyourlocals #reddehoreca 

      Hartelijke groetjes Tamar 

 

 


