
 

 
 
 



 

ETEN & DRINKEN 
Boode Brasserie in Bathmen - 5 km - koffie, lunch, diner - open di t/m za 
 
Restaurant De Swarte Ruijter in Holten - 10 km - een sterrenlunch en daarna 
uitbuiken op de Holterberg - alle dagen open 
 
Restaurant Jackies in Deventer - 13 km - altijd druk en gezellig. Goed eten en 
top service - alle dagen open 
 
Fooddock in Deventer - 13 km - onze favoriete foodhal. Industrieel in de 
haven. Temaki, hamburgers, falafel: voor elk wat wils - open wo t/m zo 
 
Davo in Deventer – 13 km – Deventer stadsbrouwerij & proeflokaal. Biertjes 
en burgers - open wo t/m zo 
 
Wijnbar madame Jeannette in Deventer - 13 km - lekkere wijnen en tapas - 
open wo t/m zo 
 
Loetje in Gorssel - 14 km – lekkere (tonijn)biefstuk in een mooi oud pand 
naast museum More (Nederlands Museum Modern Realisme) - alle dagen 
open 
 
Brasserie Zonnig in Diepenveen - 16 km - drink een goede cappuccino of 
schuif in de namiddag aan voor een wijn en flammkuchen – alle dagen open 
 
Hotel restaurant Gaia in Diepenveen - 17 km - borrelen bij de open haard en 
genieten van het prachtige uitzicht (alle dagen open) 
 
Restaurant en club Het Koelhuis in Zutphen - 20 km - check de agenda voor 
leuke concerten en dj's - open op vrijdag en met events 
 
Culture Club De Haere in Olst - 21 km - koffie en taart na een wandeling op 
dit mooie landgoed in Olst - open di t/m zo 

 
 



 

ONTSPANNEN 
Sallandse Heuvelrug in Holten - 11 km - wow wat een natuur! vermijd na 
afloop het familierestaurant en drink een glaasje wijn bij de Swarte Ruijter 
 
Deventer – 14 km – Deventer is 1 van de oudste steden in Nederland. Hier 
vind je ook PLEK, een conceptstore die de L:A BRUKET producten verkoopt 
uit onze cabin 
 
Kwekerij het Nieuwe Veld in Diepenveen - 16 km - thee en zelf gebakken taart 
in een kwekerij waar de mooiste dahlia's te vinden zijn en een klein 
bijenmuseum – open op vrijdag en zaterdag van mei t/m oktober 
 
Hof van Twello in Twello - 17 km - boerderij, theetuin, blote voetenpad, 
streekwinkel, zelf bramen en frambozen plukken – open di t/m zo 
 
Zutphen - 20 km – klein, mooi, gezellig, historisch en antroposofisch stadje 
 
Radio Kootwijk - 44 km – voormalig zendstation. bij het eerste bezoek waren 
we sprakeloos: onverwachte architectuur en natuur ontvouwen zich op een 
plek ver weg van alles. 
 
Kamp Koningsweg - 52 km – voormalig militair vliegveld (Fliegerhost Deelen) 
vermomd als een boerendorp. Drink een bier en eet een flammkuchen bij 
Garage Royal – open do t/m zo 
 
Kroller Moller/Nationaal Park de Hoge Veluwe – 53 km - fietsen, natuur, kunst 
 
INSPANNEN 
Salland is een fantastische streek om te wandelen en te fietsen. Op 
sallandnatuurlijkgastvrij.nl vind je mooie wandel- en fiets/mountainbike routes, 
zoals de Sallandroute paars en de Oostermaetroute rood die vlak langs 
Hemelzicht lopen 
 
Fietsen/MTBs huur je in Holten bij Biketotaal (0548-657347, zo en ma 
gesloten) of bij Jan Stam (0548-366802) 


