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Al zeker vanaf 1882 is de familie Meeussen
de uitbater van ‘t Zwaantje.

1882-1892
Gerard Meussen, mijn betovergrootvader, begon het bedrijf
Ga zitten. Pak een stoel en schuif aan. Lekker eten en drinken.

met zijn vrouw Petronella Janssen uit Groesbeek bij zijn

Genieten. Sinds mensenheugenis is ‘t Zwaantje een plek waar

boerderij. Hij zette ook de eerste stap voor de waterput.

mensen elkaar ontmoeten, lekker eten, ontspannen, feest vieren en
lief en leed met elkaar delen.

1892-1932
In de tijd van mijn overgrootvader Drikus Meussen,

Mijn betovergrootvader Gerard Meeussen stond al in 1882 te boek als her-

getrouwd met Hendrina Thijssen uit Groesbeek, is de

bergier van ‘t Zwaantje. Wijzelf vormen nu de vijfde generatie. In al die jaren

waterput/echoput gerealiseerd.

is het bedrijf veranderd en gegroeid tot wat het nu is: een compleet horecabedrijf waar u kunt eten en drinken op alle momenten van de dag en ook

1932-1966

kunt feesten, slapen en vergaderen.

Hent Meeussen, mijn opa, getrouwd met Marie Spikmans

Met trots mag ‘t Zwaantje zich ‘Hofleverancier’ noemen. Wat dat voor u

uit Middelaar. Een zware tijd tijdens de oorlog. Mijn opa en

betekent? Dat wij er alles aan doen zodat u zich de koning te rijk voelt.

oma verloren twee kinderen en van ‘t Zwaantje stond

Leun achterover en geniet!

geen steen meer overeind.
In 1954 bezocht bisschop Lemmens de Biesselt. Ter gelegen-

Geniet van ’t Zwaantje
Geboren en getogen in dit stukje Nederland, opgegroeid in een horecabedrijf dat
van alle markten thuis is. Daar geniet ik iedere dag van! Het gezellige geroeze-

heid hiervan werd een geïmproviseerde boskapel gebouwd,
die later plaats maakte voor een stenen nis met Mariabeeld.
60 jaar na dato, in 2014, verrees op deze plek een fraaie
nieuwe boskapel, gebouwd door vele vrijwilligers.

moes in de herberg op zondagmiddag. De eekhoorn die weg springt zodra ik

1966-1991

‘s ochtends de gordijnen open doe. Nieuwe energie na een lange wandeling door

Mijn ouders, Hendrik Meeussen en Marietje Meussen (let

het bos of over de hei. Rode wangen na een uitdagende fietstocht. Een gelukzalig

op de e !!), legden hun ziel en zaligheid in dit horecabedrijf

gevoel na een goed gesprek in alle rust, bij een heerlijke maaltijd. Lekker wak-

op de Biesselt. Ze lieten het Zwaantje uitgroeien tot een

ker worden na een geslaagd feest. Kinderen die uitgelaten het bos in rennen, op

volledig horecabedrijf met hotel en zalen

zoek naar Dirk Das. Dat is voor mij ‘t Zwaantje. En gelukkig niet alleen voor mij.
‘t Zwaantje doet wat met je. Al meer dan 130 jaar. En daar ben ik enorm trots op!

1991-Heden
Richard Meeussen, getrouwd met Ellen Thijssen uit Gennep.
“Geboren en getogen op de Biesselt.
Ik hoop van harte dat u zich hier net zo thuis voelt als ik.”

Leuk kadootje!
Doe een ontbijt kado met ons
U kunt bij ons koffie drinken, ontbijten, borrelen, lunchen en dineren.

ontbijt-tegoed-bord voor 12,50.

Bovendien beschikt ‘t Zwaantje over meerdere zalen zodat u ook uw
verjaardag, bruiloft of familiefeest hier kunt vieren, eventueel in combinatie met een leuke activiteit in het bos.
Ook voor vergaderingen maken wij graag een programma op maat.
En wilt u wakker worden van fluitende vogels? Blijf dan overnachten in één
van de vier hotelkamers. Iedere kamer heeft een eigen sfeer, maar één

Schatkistje

Schenk een schat: een schatkistje met

ding hebben ze gemeen: u slaapt in het groen, misschien wel met uw

gildeduiten, te besteden bij de leden

hoofd in Limburg en uw voeten in Gelderland.

van restaurantgilde Kiste Trui, waaronder
‘t Zwaantje. De duiten zijn er in drie
verschillende waarden, dus u bepaalt
zelf de inhoud van de schatkist.

Allergenen

Wilt u meer weten met betrekking tot
allergenen, vraag dit dan aan onze medewerkers.
Zij vertellen u graag wat u kunt eten en wat niet.

Geniet van de omgeving
Geniet van de omgeving en vraag naar
onze wandel- en fietsroutes.
Overigens: wij verhuren ook fietsen.

Warme dranken

Frisdranken per f lesje

• Koffie __________________________
• Koffie verkeerd __________________

2,20
2,40

• DOM coffee met Dom Benedictine
en geslagen room _______________

• Cappuccino _____________________
• Latte macchiato _________________

2,40

• La Mumba

• Espresso _______________________
• Warme chocomel ________________

2,20

• Slagroom ______________________
• Verse muntthee: _________________

3,00
2,75

(Warme chocomel met bruine rum
en slagroom) ___________________

0,50

Met onze eigen likeuren

3,00

• Koffie/thee ‘Marietje’ met kruidkoek

Lekker met steranijs of kaneel
			
• Thee Communitea _______________ 2,20
Aardbei

en een klein glaasje Schokkeloade
(chocoladelikorette) S __________

Ceylon

6,50

6,00

5,00

English breakfast

• Grootmoeders appeltaart _________
• Limburgse vlaai S _____________

Groene thee

Vraag naar de soorten van vandaag

Earl Grey

2,75
2,75

Jasmijn
• Plakje Biesseltse kruidkoek ________
• Portie slagroom _________________

Kamille
Kaneel
Moroccan mint

• Fristi, Chocomel per flesje _________
• Melk, Karnemelk per beker ________

Speciale warme dranken
• Irish Coffee met bruine suiker ,
Irish whiskey en geslagen room ____

6,50

• French Coffee met Grand Marnier
en geslagen room _______________

6,50

• Italian coffee met Amaretto
en geslagen room _______________

6,50

• Coffee 43 met licor 43 en
geslagen room __________________

6,50

V Vegetarisch
S Uit de streek

1,50
0,50

Van de koe

Rooibos

Voor de hond
Gratis
hondenkoekje

Ice Tea, Ice Tea Green, Rivella _______
• Tomatensap, Appelsap ____________
• Dubbelfriss _____________________

2,30

• Ranja (per groot glas) ____________
• AA Drink Iso lemon 0,5 ____________
• Verse Jus d’orange _______________

1,50

• Verse Jus d’orange groot __________

5,00

• Biologische vruchtensap appel-bosbes
_______________
of appel-peer

3,50

S

5,00

Overheerlijk gebak

Citroen

Bitterlemon, Sprite, Tonic
Chaudfontaine Rood / Blauw

• Koffie/thee ‘Puttertje’ met kruidkoek
en een klein glaasje Puttertje
(karamellikeur) S ______________

Bosvruchten

• Cola, Cola Light, Fanta, Cassis,

2,50
2,00

2,50
2,50
3,00
3,50

Bieren van de tap

• Hertog Jan ‘Ome Jan’ 0,25 liter ______
• Hertog Jan ‘Grote Jan’ 0,45 liter ______

2,75

• Hertog Jan Weizener 0,3 liter ______
• Hertog Jan Weizener 0,5 liter ______

3,50

• Grimbergen Dubbel ______________
• Seizoensbier van de tap vanaf ______

5,00
5,00
3,75
3,50

Bieren uit ’t f lesje

• Bavaria malt 0,0 % _______________
• Bavaria wit 0,0 % ________________

3,00

• Bavaria Oud Bruin _______________
• Bavaria Radler Lemon 2% __________

3,00

3,00
3,00

• Bavaria Fruity Rosé 0,0 % __________
• Duvel __________________________
• Grimbergen Blond _______________

3,00

• Grimbergen Trippel ______________
• Liefmans _______________________
• Straffe Hendrik __________________

4,25

• Texels bockbier __________________

4,00

Vraag ook eens naar
onze eigen likeuren!

4,25
4,25
4,00
4,50
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verhuren? Zo kunnen ook kleinere broertjes,
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee.
mee te nemen.

Puntzak frieotket 4,50
frikandel of kr

Kindercarpaccio

... de mensen van ‘t Zwaantje ook bolderwagens

Of je gebruikt de wagen om alle picknickspullen

Puntzak friet 2,5
met

Wist je dat...

...’t Zwaantje haar eigen kwartetspel heeft
met allerlei mooie foto’s van de dieren,
het bos en de omgeving.

DIRK HEEFT EEN ROUTE UITGESTIPPELD
VAN ONGEVEER 2,5 KILOMETER.
JE GAAT HET BOS IN MET EEN LEUKE
ROUTEKAART DIE JE ZELF KUNT LEZEN.
BOORDEVOL SPELLETJES, ACTIVITEITEN
EN VRAGEN VOOR ONDERWEG.
ZO WORDT HET BOS NOG LEUKER!

5,00
0

Kindersoepje 3,5

Pasta bolognese 6

,00

HET DIRK DAS PAD IS BEDOELD VOOR
KINDEREN VAN 5 TOT 10 JAAR.
WWW.DIRKDAS.NL

Kindersaté
met friet 6,00
Kinderijsje 3,50

NIEMAND WEET WAAR PRECIES,
MAAR HIJ WOONT IN HET BOS BIJ
‘T ZWAANTJE: DIRK DAS. ZIJN GROTE
HOBBY? RONDSTRUINEN DOOR HET
BOS EN KINDEREN LATEN ZIEN HOE
LEUK DAT IS.

Dirk Das kinderfeestje
Speciaal voor (kinder)feestjes is er een
speciaal Dirk Das arrangement.
Dit arrangement bestaat uit de routekaart en na
afloop ranja, friet met snack en speciaal Dirk Das toetje.
Voor 8,50 per persoon

Ga het bos in, op zoek
naar Dirk Das!
Vraag aan onze medewerkers naar
de routekaart met spelletjes.

Geniet van een overheerlijk ontbijt bij ’t Zwaantje;
Vraag naar het ontbijtbord (tot 12.00 uur)

Brood & Zo (tot 17.00)

Voor een goede ondergrond….

Wij kunnen onderstaande gerechten ook
serveren met glutenvrij of speltbrood

• Pannetje met Gebakken ” piepers “ met spek
en 2 gebakken eieren ____________ 7,50

Voor onze Groesbeekse biologische molenbol

Klassiekers

(GBM) en ons molenbrood is meel van de
Zuidmolen uit Groesbeek gebruikt. Ook de

Een uitgebreid ontbijt dat bestaat uit een bruine boterham,
2 mini broodjes, een croissantje, een plakje kruidkoek en
een klein puntje Limburgse vlaai, glas jus d’orange, een eitje,
vers fruit en koffie/thee of melk.

Voor 12,50 euro
Kinderontbijtje 7,50

Alle klassiekers worden geserveerd op
boerenbrood

U kunt dit ontbijt ook kado doen, in de vorm van
een ontbijt-tegoed-bord.

Zuidmolen is een echt familiebedrijf, sinds
1894 eigendom van de familie Jochijms.

• Uitsmijter van 3 eieren met ham, kaas
___________
en aardappelsalade

• Ciabatta met carpaccio van zij lende,
parmezaanse kaas en truffelcrème __

8,50

• Brood met 2 kroketten ____________
• Tosti ham en kaas met boerenbrood _

• Broodje van de maand ____________

8,50

• Italiaanse tosti van boerenbrood met

9,50

Mozarella, zongedroogde tomaatjes
en pesto V ___________________

• Meergranenbol met gerookte zalm en
wasabi mayonaise _______________

• GBM met oude kaas en aardappelsalade
		
S V _______________________ 8,50
• Meergranenbol met Maasduinenburger van
Robért Aarnoutse met ui, sla en dipsaus			
		
S ___________________________ 9,50

6,00
4,00

5,00

Soepen (klein of groot)
• Tomatensoep met pesto en croutons
		V ________________________ 4,00 / 6,50
• Soep van de dag ______________ 4,00 / 6,50
• Niet weg te denken:

• Clubsandwich van molenbrood met
gerookte kip en kaas _____________

9,00

• GBM gezond met ham, kaas, sla,
tomaat en ei ____________________

6,50

• Meergranenbol met brie, walnoten en
heide honing ___________________

7,50

Onze Goulash soep ___________ 4,00 / 6,50
Lekker erbij:
• Stokbrood met kruidenboter _______

6,50

• Ciabatta met Groesbeekse gerookte paling 		
		
S ___________________________ 9,50

3,50

Salades

Maaltijdsalade geserveerd met molenbrood
en kruidenboter

Wrap met zalm en Livarham
en zuidmolenbrood met
oude kaas en soep van de dag

• Vis; scampi’s, gerookte zalm, makreel,
noorse garnalen, zongedroogde tomaatjes
en citroendressing _______________ 15,00

12 euro

• Vlees; ossenhaaspuntjes met gebakken ui,
champignons en paprika __________ 12,50
• Vega; Limburgse geitenkaaas, olijven, rode

Heerlijke paling uit Groesbeek

ui, cashewnoten, parmezaanse kaas en
gegrillde groenten V ___________ 12,50

V Vegetarisch
S Uit de streek

Voor de grote honger

Desserts

Bij de borrel

Geserveerd met salade en friet

• Coupe ’t Zwaantje, 3 soorten ijs
met vers fruit en slagroom _________

• Portie bitterballen (8 stuks)

6,00

• Kinderijsje, een bolletje vanilleijs
met slagroom en een verassing _____

3,50

• Saté van varkenshaas met pindasaus,
cassave chips en Atjar ____________ 15,00

Dekselse
donderdag

______

4,00
__
• Portie “veul” bitterballen (25 stuks)
11,00
_______
• Portie “van alles wa” (8 stuks)
5,00
__
• Portie “veul van alles wa” (25 stuks)
12,50

• Dame blanche, 3 bollen vanille roomijs
• Black Angus biefstuk met romige pepersaus
_______________________________ 21,00
		
• Varkenshaas met romige
champignonsaus ________________ 16,00

met slagroom en een kannetje
warme chocoladesaus ____________

6,00

• Borrelplankje bestaande uit blokjes jong
belegen kaas, olijven en noten _____ 8,50
• Biesselts kaas en worst plankje _____ 12,50
• Stokbrood met kruidenboter ______
• Kaasplateau ____________________

3,50

• Puntzak friet ____________________

2,50

8,50

• Gebakken scholfilet met
rémouladesaus __________________ 16,00
• Mix grill van varkenshaas, biefstuk,
kipfilet en spek geserveerd met
2 koude sausjes _________________ 18,00
• Lasagne van groenten en
paddenstoelen V ______________ 16,00
• Biesselts menu __________________ 27,50

Ontdek de
keuken van
’t zwaantje
Onze menukaart wisselt regelmatig en is steevast een
combinatie van nieuwe, verrassende gerechten en echte
klassiekers. Onze koks werken met seizoensproducten
en dagverse ingrediënten, zo veel mogelijk uit onze
eigen streek. Hoe kan het ook anders?
Leuk om te weten: ‘t Zwaantje is onderdeel van de Smaakparelsnoer. Een ketting van bedrijven langs en nabij de N271

V Vegetarisch
S Uit de streek

die werken met streekproducten en dit bovendien graag
uitdragen en stimuleren.

15 euro

Vanaf 17.00 uur bent u van
harte welkom in onze Herberg
voor een verrassend hoofdgerecht
onder een deksel gekozen
door onze koks en een kop koffie
voor € 15,00 p.p.
Alleen op
donderdagavond.
Gelieve te reserveren.

Verrassend
• Verrassend 3 gangen
Drie gerechten als verrassing geserveerd			
		_______________________________ 35,00
Bij 3 gerechten passende wijnen ____ 15,00

• Champignons

• Scharrelkip

In bierbeslag gefrituurde champignons
met kruiden-knoflooksaus V _____ 9,50

Drie gerechten als verrassing geserveerd			
		_______________________________ 40,00
Bij 4 gerechten passende wijnen ____ 20,00
• Verrassend 5 gangen
Drie gerechten als verrassing geserveerd		
		_______________________________ 45,50

Medaillons omwikkeld met Iberico ham
met een jus van paddenstoelen _____ 18,50

Tartaar van verse zalm met gerookte
zalm, zeekraalmayonaise en salade
van rettich _____________________ 12,50

• Carpaccio
Van zijlende met Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffel crème ____ 13,00
• Vitello Tonato
Salade met rosé gebraden kalfsmuis met 		
tonijnmayonaise geserveerd met een
chutney van rode ui ______________ 12,50

Krachtige bouillon met eigen vlees
en kervel _______________________

• Groente curry
7,00

Licht gebonden preisoep met een
kaaskroketje V ________________

Indiase groente curry met salade van
couscous en papadum V ________ 16,00

tartaar van rode biet en radijs met
grove mosterddressing S _______ 13,50

6,50

salade, seizoen groenten en Vlaamse frieten
		

• Mosterd
Gebonden soep van mosterd met
Livar spekjes ____________________

			
6,50

Hoofdgerechten

• Mousse
Marsmousse met koffie ijs en
mokkastroop ___________________

7,50

• Créme Brulée
Klassieker met een bol vanille ijs ____

8,00

• Kaas
Kaasjes die wij lekker vinden met
Limburgse appelstroop ___________

9,00

			

27,50 euro

Salade van gerookte kip
met kerriedressing
of
Licht gebonden mosterdsoep
met Livar spekjes
**
“Black & White” Medaillon van
varkenshaas en Angusbiefstuk
met romige pepersaus
of
Wijting filet met een
saus van tuinkruiden
**
S Wentelteefje van “kluntjesmik”

met vanille ijs en warme kersen

• Kabeljauw
Gebakken filet met een gegratineerde
korst van roze peper en limoen met
een saus van knolselderij __________ 19,00
• Zeebaars
Zeebaarsfilet met een saus van pommedori
tomaat, citroen en tijm ___________ 19,50
• Lam
Lamsrack gemarineerd met tijm
en saus van gepofte knoflook ______ 23,50

V Vegetarisch
S Uit de streek

7,50

				
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met

• Paling
Groesbeekse gerookte paling met

Parfait van bonbon Napoleon met
sinaasappelsaus en een kletskop ____

• Ossenstaart

• Prei

Om mee te beginnen

• Parfait

• Biefstuk
Biefstuk van Black Angus met een
romige pepersaus ________________ 21,00

Soepen

Bij 5 gerechten passende wijnen ____ 25,00
Natuurlijk houden wij rekening met uw wensen.

Zoetigheden

• Varkenshaas
• Zalm

• Verrassend 4 gangen

Boerderijkip met sjalotten-kerriesaus _ 17,50

Biesselts
keuzemenu

Gerechten uit het Biesselts menu
zijn ook á la carte te verkrijgen

