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Onderdeel van Het Ideaal 
De Kapel vormt samen met restaurant 
Het Seminar, theehuizen De Karme-
liet en De Heerlijke Huiskamer en Het 
Gymnasium (vergaderen en belevings-
hal), Het Ideaal. Een nieuw concept 
waarin we zo zelfvoorzienend moge-
lijk zijn. Dit met aandacht voor natuur 
en de puurheid ervan. Zo verbouwen 
wij onze eigen groenten en fruit, maar 
houden wij ook onze eigen dieren. Dit 
leidt tot onze visie:
‘Van grond tot mond’. 

Hertmerweg 42(1e etage)
7625 RH Zenderen

074 259 59 79
www.dekapelzenderen.nl

Sharing: eten, drinken en gezelligheid. Dat is waar het om gaat in het nieuwe concept van De Ka-
pel, dat in november 2018 geopend is. Een uniek concept, dat nog niet bestaat in Twente, waarbij 
je samen verschillende gerechtjes kiest om ze vervolgens te delen. Dit gebeurt op een bijzondere 
locatie, een ‘oude’ kapel, die volledig is omgetoverd tot een moderne, warme maar nog steeds 
authentieke ruimte.

Maandag t/m zondag 
Vanaf 16:00 uur

DE KAPEL



Het Seminar Het Gymnasium
Laat je een avond verwennen met de lekkerste 
gerechten bij restaurant Het Seminar. Hemels 
genieten van het beste wat de natuur en het seizoen 
te bieden heeft, staat hier voorop.
Ook toe aan een paar uurtjes hemel op aarde? 
We zien u graag bij Het Seminar!

Hertmerweg 42 
7625 RH Zenderen

Wo/Zo vanaf 16:00 uur
074 259 59 79

Vergaderen in het ‘oude’  Gymnasium! Dit unieke 
gebouw heeft zijn oude, historische elementen 
behouden, maar heeft ook de beschikking over zalen 
met de modernste technieken. LCD schermen, WiFi, 
airco, veel daglicht, de zalen zijn voorzien van al het 
nodige. Daarnaast is er ook nog een prachtige oude 
Heerenkamer en een belevingsruimte.

Hertmerweg 42  
7625 RH Zenderen

7 dagen per week geopend
074 259 59 79

De Karmeliet De Heerlijke Huiskamer

Hertmerweg 49
7625 RH Zenderen

Wo/Zo 10:30 - 18:00 uur
074 259 50 60

Hagmolenweg 13
7495 RB Ambt-Delden

Wo/Zo 10:30 - 18:00 uur
0547 388 407

Geniet hier van de rust en de ruimte, terwijl u in ons 
moderne theehuis of op het verwarmde binnenterras 
zit. U kunt hier terrecht voor high tea, lunch, maar 
natuurlijk ook voor een kop koffie met gebak!
Samen met Het Andere Leven, waar wij diverse dieren 
fokken en groenten kweken, zorgt De Heerlijke Huis-
kamer voor een unieke belevenis.

De Karmeliet, een prachtig theehuis op een unieke 
locatie. U kunt hier genieten van de rust en de ruimte, 
terwijl u aan een van onze  lekkernijen zit. Op deze 
landelijke locatie is er dan ook voor ieder wat wils. 
Naast high tea en lunch, kun je hier ook terecht voor 
vergaderingen en bruiloften. Voor de kinderen is er 
een speelbos, waar zij zich kunnen vermaken.



Nieuws

Nieuw interieur voor Het Seminar
Na zeventien jaar plezier te hebben gehad van ons huidige 
interieur, wordt het tijd voor wat nieuws! Van de stoelen en 
tafels tot de muur en de vloer, alles wordt meegenomen in de 
metamorfose. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbe-
reidingen. Alle kleuren, stoffen en meubels zijn al uitgezocht . 
Het Seminar gaat een compleet nieuwe look krijgen. De meta-
morfose staat gepland voor september. Houd ons daarom goed 
in de gaten via Facebook en Instagram voor het laatste nieuws 
en de updates. 
Sneakpreview: de nieuwe kleuren hebben te maken met deze 
pauw.

Biggetjes geboren bij 
Het Andere Leven.
In het weekend van 20 juli zijn er weer vele jonge 
biggetjes geboren bij Het Andere Leven.  De biggetjes 
zijn van het ras Gascogne, die bekend staan als kleine, 
zwarte, harige varkens.
Het Andere Leven is de plek waar wij  dieren houden 
(varkens, vogels, koikapers) en groenten verbouwen in 
moestuinen. Het is gelegen rondom theehuis 
De Heerlijke Huiskamer in Bentelo. 

Wil jij de biggetjes bezoeken? 
Achter in de weide bij De Heerlijke Huiskamer lopen ze heerlijk rond!

Naast het terras van De Kapel en Het Se-
minar heeft ook De Heerlijke Huiskamer 
een nieuw terras gekregen. Het bestaande 
terras is wel intact gebleven, maar er is 
nog een tweede terras bijgekomen aan de 
zijkant van het theehuis. Nu kan er op ie-
der moment van de dag genoten worden 
van de zon en van de schaduw.

Kom jij ook een bezoekje brengen aan 
ons nieuwe terras?

Terras De Heerlijke 
Huiskamer



Koude Gerechten

Rouleau van eigen 
gevogelte, kimchi van 
groenten uit eigen tuin, 
zoet zure komkommer 
en Thaise curry créme

Zacht gegaarde zalm 
met een schuim van 
gezouten vis, ui en knof-
look en een tuinkruiden 
dressing

Steak tartaar met 
groenten uit eigen tuin, 
bosuicrème en kwartel- 
eidooier

Menu

Desserts

€ 9,50

€ 10,50

In onze keuken wordt gewerkt met o.a. noten, gluten en lactose. In de gerechten kunnen sporen van alle allergenen voorkomen.

Warme Gerechten

Huisgemaakte Taco’s 
Mexicano Style  
(2 stuks) met texmex 
runderstoof, tomatensal-
sa, chipotle (gerookte 
Jalapeno peper) en mais Krokant gebakken 

lamsnek van onze eigen 
lammeren, seizoens-
groenten, croutons en 
lamjus

€ 12,50

€ 9,50

Spareribs (zonder rib) 
met bbq-lak  van sesam 
en hoisin, met gepofte 
casave

Rund van de dag met 
hollandaise saus, 
seizoensgroenten en een 
klassieke jus

Brioche bun met zacht 
gegaard varkensbuikspek 
en eigen honing, huis-
gemaakte appelstroop 
en atjar van groenten uit 
eigen tuin

Seizoensvis met 
seizoensgroenten en 
groene kruiden beurre 
blanc

Gebakken spitskool met 
groene kruiden en 
gefermenteerde 
knoflookcrème (V)

Gnocchi met Twentse 
bunkerkaasschuim, aard-
appel en ‘biologische’ 
tomatensaus (V)

Noodle soep van runder-
bouillon, noodles, zacht  
gekookt ei van onze 
eigen kippen en chili 
gehakt (Japanse stijl)

Tartelette met roodfruit, mousse van 
roodfruit, yoghurthangop, limoenijs en een 
chocolade krokantje

Parfait met frisse Aziatische kruiden, citrus 
Anglaise, chocolade, pinda en limoen

Madeleine met perzik, perzikcrème, perzikijs, 
merenque en perzikdressing

€ 9,50

€ 13,50

€ 9,50

€ 11,50

€ 14,50

€ 12,50

€ 13,50

€ 14,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 5,50

Chef’s menu
3-gangen  
(6 sharing gerechten)

€ 29,50

4-gangen 
(8 sharing gerechten)

€ 39,50

Tartelette met pom-
poenbereidingen, ge-
rookte paling en schuim 
van paling

€ 10,50

Onze menu’s worden 
geserveerd zonder nage-
recht. Deze kan nadien 
zelf worden uitgekozen 
van de kaart.



Dranken
Fritz
Koka-Kola 

Lemon 
Orangen 

Rabarberschorle 

Koka-Kola Light 

Naturfrisk
Indian 
Elderflower 
tonic 

Cassis

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00
€ 3,00

€ 3,00

Biologische 
appelsap
7-up

Biologische 
Ice Tea
Mineraalwater 
0.75 cl

Crodino
Big Tom  
tomatensap

€ 3,00

€ 3,00
Abrikoos met 
amandel
Pruim-  
kardemom

€ 3,50
€ 3,50

€ 3,50

Peer-rozemarijn

Overige frisdranken
€ 3,00

€ 2,25

€ 3,00

€ 4,00

€ 2,50
€ 3,00

Koffie

Eigen Bonen

Verse Koffie

Koffie
Cappuccino
Ristretto
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Macchiato
Latte Macchiato
Thee

€ 2,25
€ 2,50

€ 2,25
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 2,25
€ 4,00

€ 2,25 Limoncello
Amaretto/ 
Baileys/ 
Cointreau
Whiskey/ Cognac

€ 5,00
€ 3,00

€ 5,00
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Het Ideaal Bier
Ambachtelijk Gebrouwen

Het Ideaal Blond Bier 
fris bier met een bloemig  
en citrusachtig karakter.
Het Ideaal Patersbier 
Donker bier met o.a. 
jeneverbessen. Vol van 
smaak en toch zijn frisheid 
behouden.

Flesje malt bier

Het Ideaal Hemels 
Pilsner

Unieke Collectie

Wit

Rood

Face to Face - verdejo (SP)

La Combe Rouge - 
carignan, cinsault, merlot 
syrah - Lanquedoc (FR)

Lorca ‘Fantasia’ - Torren-
tés - Mendoza - (AR)

Leyda ‘Classic’ - Chardon-
nay - Leyda Valley - (CL)

Round House - Sauvignon 
blanc - Stellenbosch - (ZA)

Carinena Cutio - Garnacha 
- Aragon (SP)
Montepulciano d’Abruzzo -
 ‘Riseis’ - Montepulciano -  
Abruzzo(It)
Ellerman Spiegel -
spatburgunder - Pfalz (D)

€ 3,00

€ 3,50

€ 2,50

€ 2,75

Gin-Tonic: Met keuze uit 5 
soorten gin
Negroni: Gin, vermouth, 
campari, rozemarijn, sinaas-
appel
Limoncello Summer 
Punch: Witte port, li-
moncello, bruiswater, cava, 
limoen
Kapelsky: Licor 43,  
appelsap, crodino en limoen

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

Alcoholvrij 
Sap van spiced lemon 
met cassis en 
bruiswater
Sap van ginger en 
sinaasappel met 
appelsap en crodino

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 30,00

€ 35,00

Kapel Royal:  
zwarte bessen- 
likeur met bubbels

Port
Jenevers uit Hengelo

Bubbels

Crémant: Baron  
de Beaucourt-  
Luxemburg
Champagne:  
Delot Pere & Fils  
- Brut

€ 5,50

€ 5,25

€ 12,50

Glas Fles

Sterke dranken
€ 4,00
€ 4,00

Van eigen gebrande koffiebonen o.a. uit 
Rwanda

Glas Fles

€ 24,50

€ 59,50

€ 19,50

€ 25,50

€ 6,00

€ 7,00

€ 4,00 € 19,50

€ 25,50€ 5,00

€ 6,00 € 30,00

€ 7,00 € 35,00

Glas Fles

Frisdranken

Cocktail

Wostok
Limonades

Ginger Ale € 3,00



Terras
Bij mooi weer kunt u ook terecht op ons nieuwe terras!

Gedurende de zomermaanden is ons terras zelfs al eerder geopend. Van 13:00 uur tot 17:00 uur serveren 
wij hier hapjes en drankjes van een speciale kaart. Daarna kunt u hier dineren voor De Kapel en Het Semi-
nar. Door de parasols, verlichting en de heaters, verlengen wij het mooie weer en kunt u tot `s avonds laat 
op ons terras genieten.

Terraskaart

Brood en boter  € 4,50

Koffie en 3 zoete   € 4,50 
lekkernijen

Sorbet    € 6,50 
Sorbetijs | Fruit | 7-Up

Huisgemaakte   € 7,00 
Bitterballen
6 stuks | Mosterd | Mayonaise

Kaasplankje   € 9,00 
3 soorten | Mosterd |  
Seminarbrood

Kapelplank   € 14,50
Olijven | Worst | Kaas |
Nootjes | Ham | Brood

Hoofdgerecht  € 19,50 
Keuze uit vlees of vis|
Aardappel en  
groentengarnituur

Van 13:00 - 17:00 uur

Cocktails

Aperol Spritz   € 7,50      Kapelsky              € 7,50
Aperol | Cava | Bruiswater | Sinaas Appel       Licor 43 | Appelsap | Crodino | Limoen



Onze 
Ingrediënten

Het Ideaal is een nieuw overkoepelend horecabedrijf, opgericht in 2018. Onder deze naam werken Theehuis De 
Heerlijke Huiskamer, Theehuis De Karmeliet, Restaurant Het Seminar, De Kapel (sharing, food en drinks), en 
het Gymnasium (vergaderzalen en belevingsruimte) om een nieuw concept te realiseren. Ons doel is namelijk 
zo zelfvoorzienend mogelijk worden.

Het Ideaal

De eerste stappen hierin zijn al gezet. Grenzend 
aan Het Seminar en De Kapel is een fruitboomgaard 
geplant, bij De Heerlijke Huiskamer en in de assorti-
mentstuin van De Karmeliet worden eigen groenten 
verbouwd en ook hebben we onze eigen asperges bij 
Oude Luttikhuis. Daarnaast hebben we eigen kippen, 
o.a Kune Kune/Duroc- en Gasconne varkens en 
Lakenvelder- en Brandrode koeien.

Omdat wij onze dieren zelf houden en de groenten en 
fruit zelf kweken, kunnen we het puur en natuurlijk 
houden. Voor de plantaardige ingrediënten worden 
geen kunstmatige middelen gebruikt, waardoor de 
pure smaak behouden blijft. Onze dieren hebben een 
ruime leefomgeving en krijgen veel aandacht en lief-
de om zo een onbezorgd leven bij ons te leiden.

Het gezonde leven

Door de pure en natuurlijke manier van kweken, 
creëren we heerlijke en gezonde ingrediënten. Deze 
ingrediënten komen altijd vers van het land voordat 
ze worden verwerkt in onze gerechten.

Heerlijk en gezond

Naast alle producten van eigen grond hebben wij tevens eigen dran-
ken die voor en door ons worden gemaakt. Allereerst ons bier dat op 
eigen recept gebrouwen wordt. Dit zijn onze Ideaal Blond en Paters 
bier. Sinds kort is hier ook onze eigen Hemels Pilsener bij gekomen.
Daarnaast branden wij ook onze eigen koffiebonen. Deze bonen ko-
men rechtstreeks over uit Rwanda en worden naar onze persoonlijke 
smaak gebrand in Amsterdam en een kleine hoeveelheid branden wij 
zelf in onze belevingsruimte.

Op eigen receptuur

Eerste producten



Agenda Het Ideaal
Thuis 

nagenieten?
Neem mij 

mee!

DE KAPEL

15 aug  - De Kapel gesloten 
t/m 1 sept:   i.v.m. vakantie
  
Sept:  - Nieuw interieur 
  Het Seminar

1 nov:           - Nieuwe menukrant  
  De Kapel
      

Houd onze Facebookpagina’s in de gaten.


