
Keuken chef
Nick van Swaal

Wij gebruiken producten van;

* PUUR Vechtdal ( zuivel )
* Nijenhuis Vechtdal ijs 
* Ernie v.d. Kolk  onder andere
 asperges, aardbeien, bessen
* Schuttert Vechtdal eieren
* Bierbrouwerij ‘‘De PAUW’’

M E N U K A A R T

Allergieën? Laat het ons weten!

SUPPLEMENTEN GELAAT
Wenkbrauwen epileren     12,50
Wenkbrauwen verven    10,-
Wimpers verven     10,-
Wimpers en Wenkbrauwen verven   18,-
I-curl wimperpermanent    27,-
Bovenlip harsen      9,-
Kin harsen      9,-

15% korting op epileren, harsen en/ of verven 
wanneer u ze toevoegt aan een gelaatsbehandeling.

MASSAGES
Klassieke massage
Ayurvedische massage
Lomi lomi massage
Sportmassage

25 min       32,50 
50 min       52,50

Hotstone massage (25 min.)    32,50
Voetmassage (alleen i.c.m.)    14,50
Hoofdhuidmassage (alleen i.c.m.)    14,50
Shiatsu massage (25 min.)(gelaat)  32,50
‘‘Droge’’ hammam (25 min.)   32,50
          (50 min.)    70,-

VOETVERZORGING
Pedicure (50 min, excl. nagels lakken)  39,50 
Cosmetische/ medische voetbehandeling

Voor meer behandelingen kunt u 
informatie opvragen bij onze 
receptie of beauty afdeling.

S A U N A

SAUNA & BEAUTY

Onze zeer vakkundige en ervaren schoon-
heidsspecialistes verwelkomen u graag in 
onze beautysalon, waar u iedere dag van 
de week terecht kunt.

GELAATSBEHANDELINGEN 
Payot Ritual Clarifiant (45 min.)       47,50
- Welkomstmassage
- Reiniging
- Peeling
- Stomen
- Onzuiverheden verwijderen - Epileren
- Reinigend masker
- Dagverzorging

Thalgo Facial Marine Care (60 min.)     57,50
- Reiniging
- Peeling
- Dynamiseren van de huid
- Verwijderen van onzuiverheden
- Epileren
- Massage van nek, schouderes en gelaat 
- Crèmemasker
- Oog- en dagverzorging

Payot rituel Exelent (75 min.)        75,-
- Welkomstmassage
- Reiniging
- Zeer intensief werkende dieptepeeling
- Onzuiverheden verwijderen
- Epileren
- Diep reinigend masker als voorbereiding op  
   het speciale masker
- Uitgebreide gelaats en schoudermassage
- Speciaalmasker voor vermindering van 
rimpels of hydraterend of kalmerend
- Dagverzorging
- Make-up



SOEP

Venkelcrème             6,50 
Bosui, dumplings van raap en knol, dun 
gesneden venkel, dille en kropsla

“Clambake”              8,50  
Zoete aardappel, bisque, rivierkreeft, 
maïs en bosui  

LUNCH KLASSIEKERS   

Tosti Paping         6,-
Huisgemaakt briochebrood met 
kaas, ham en Zwolse mosterd

Tosti croque madame        7,-
Ham, kaas en een spiegeleitje

Omelet          8,-
Huisgerookte zalm en kervel 
geserveerd met brood

Uitsmijter naar keuze         8,-
3 eieren en 3 sneetjes brood

‘Cas Spijkers’ kroketten         8,-
2 kroketten met brood, boter en mosterd

HOOFDGERECHTEN

Rigatoni pasta (kan ook        )       18,75
Merquezworst, knoflook, rozemarijn, ricotta, 
room, broccoli, rode peper en Parmezaan

Saunaplate          15,-
Wisselend plategerecht, vraag gerust

Polenta en broccoli         18,25 
Coeur de boeuf tomaat, cantharellen, 
ingemaakte rode ui en een saus van 
sjalot en maïs

Kipsaté          12,- 
Huisgemaakte atjar, kroepoek en satésaus

Vangst van de dag        22,-
Wisselende verse vis, afhankelijk van 
het seizoen en het weer

Diamanthaas         18,75
Bataatcrème, zomergroenten en rode wijnsaus

Vechtdalburger         10,- 
Huisgemaakte hamburger van het 
Vechtdalrund, spek, kaas, augurk en tomaat

SALADES         13,-

Huisgerookte zalm   
Avocado, komkommer, gekookt ei, radijs en 
citroenmayonaise

Caesar 
Gegrilde kip, cherry tomaat, croutons en 
gekookt ei

Geitenkaas     
Gegratineerde geitenkaas, bietenrelish, appel, 
zonnebloempitten en honing

Salade Carpaccio    
Pijnboompitjes, rucola, knolselderij en truffel-
mayonaise

De salades worden geserveerd met brood & boter

SMOOTHIES & SAPJES    6,-

Rood      
Aardbei, sinaasappel en cranberry

Blauw      
Appel, sinaasappel

Geel      
Mango, banaan, kokos 

Groen     
Komkommer, appel, peterselie

Oranje     
Wortel, sinaasappel, gember

FRESH meets FRUIT      6,-

Granola van ‘‘tante luus’’      
Blauwe bessen en volle standyoghurt 
van froukje

Yoghurt        
Honing, peer en walnoten

Vers fruit     
Gesneden seizoensfruit

BIJGERECHTEN        3,-

Verse ‘‘Oer’’ frieten met mayonaise     

Warme groenten        

Ingemaakte komkommers met          
kropsla en lente-ui       

NAGERECHTEN

Kaas          9,50
Selectie van Nationale en Internationale kazen 
met appelstroop en kaneel brioche 

Cheesecake          7,-
“Papings klassieker” met aardbeien, 
blauwe bessen en cassissorbet 

Pure Chocolademousse      8,50
Uit Ecuador 70,1 %, bruine rum, madeleine,
hazelnoot, vanillecrème, krokante chocolade 
en hazelnootijs 

KNABBEL VOOR BIJ DE BABBEL

Broodplankje        4,-
Kruidenboter, tapenade en humus

Naanbrood         4,-
Geserveerd met diverse dipjes

Portie olijven        1,50

Tortillachips         5,-
Oude kaas, crème fraîche, bieslook 
en tomatenchutney

‘Cas Spijkers’ bitterballen(8 stuks)     6,-

Vegetarische loempia’s      6,-
Geserveerd met chilisaus

Portie Zandman kaas       5,-
Geserveerd met Zwolse Wijndrager mosterd

Garnalen butterfly torpedo       6,-
Met chili saus

‘‘PFC’’           7,50
De gefrituurde kip van Paping met Thaise dip 

Paping knabbelplateau      10,-
Met o.a. ossenworst, kaas, ham- of 
worstsoorten en bitterballen

BELEGDE BROODJES        8,-
Keuze uit : Meergranen of Ciabatta

Huisgerookte zalm        
Avocado, citroenmayonaise en komkommer

Beenham         
Warm uit de oven met rucola en 
honingmosterd dressing

Geitenkaas          
Warm geserveerd met appel, biet en honing

Carpaccio vers van het mes      
Truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

Pork Belly     
Zacht gegaard buikspek met atjar, 
seroendeng en aioli


