
KAART

Wij staan voor u klaar, vraag naar de mogelijkheden. Wilt u 
informatie over allergenen? Vraag dan uw gastheer of -vrouw. 
Glutenvrij brood + 1.50.      

       = vegan               = vegetarisch               = vegetarisch mogelijk

MENU

ONTBIJT
tot 11.30 uur

KIDS
met verrassing uit de Sisters grabbelton 

Ook voor volwassenen, naturel v.a. 9.00

SISTERS ICE CREAM
romig softijs, voor nog veel meer smaken 
neem een kijkje in onze kiosk 

IETS TE VIEREN?
Babyshower, vrijgezellenfeest, lunch, High Tea.... 
er zijn momenten dat je samen iets te vieren hebt. 
Hiervoor kun je bij ons een plekje reserveren.

CADEAUKAART
WIL JE IEMAND VERRASSEN?

Bij Sisters kun je de cadeaukaart verkrijgen met een 
waarde naar keuze.

DRINKS 
SWEETS & BITES
Op onze drankenkaart vind je diverse dorstlessers; van 
koffie tot gezonde smoothies. 

Zin in iets lekkers? Maak het feestje compleet en 
trakteer jezelf op gebak of iets anders lekkers!

Begin de dag
   met een lach

Liefde op het
   eerste hapje

Wentelteefjes 
oma's recept, 2 gebakken sneetjes ambachtelijk 
boerenbrood met kaneel, suiker en vers fruit

Roerei
2 sneetjes ambachtelijk boerenbrood met 
scrambled eggs, verse bosui, cherrytomaat en bacon

Sharing breakfast 
v.a. 2 personen, een heerlijke ontbijtproeverij 
van koude en warme specialiteiten 

Blue ocean bowl
sojayoghurt, gemixt tropisch fruit met een
topping van kokos en vers fruit

American pancakes 
met vers fruit en Nutella 

8.75

8.25

p.p. 13.50

9.25

Caramelblokjes
caramelsaus en slagroom 

Advocaat
boerenjongens en slagroom 

Bounty
chocoladesaus en slagroom

Vers fruit
aardbeiensaus en slagroom 

Kids dierenbeker
bubbelgumsaus en discodip

7.25

7.75

7.25

7.75

5.25

8.00Pannenkoek
vers fruit

Patat met snack
frikandel, kroket of kipnuggets

Gezond en lekker 
ambachtelijk boerenbrood met Nutella en vers fruit 

Poffertjes
vers fruit & Nutella

6.50 

6.75

6.75 SISTERSEMMEN

DEEL DIE MOOIE 
MOMENTEN IN HET LEVEN

8.75



STARTERS

HOTDOGS
BEST IN TOWN. VERRASSEND EN SMAAKVOL

SHARING SISTERS
Wist u dat Sisters wordt gerund door 2 zussen? Bij 
ons kunt u uw hart ophalen aan verse, pure 
producten van onze “local heroes” uit Emmen en 
nabije omgeving.  

Samen eten vinden we gezellig en het brengt ons 
dichter bij elkaar. Proef en geniet samen van ons 
heerlijke deelplankje!

Deelplankje by Sisters 

Vanaf 2 personen, een heerlijke proeverij van koude 
en warme specialiteiten.

MAALTIJDSALADES

EIERGERECHTEN
ambachtelijk boerenbrood wit of meergranen +1.00

SANDWICH EN MEER

KLEINTJE EXTRA
Kleine gerechtjes voor gezellig erbij.

WARME GERECHTEN
met boerenfriet en mayonaise

TOSTI SPECIALS
ambachtelijk boerenbrood wit of meergranen +1.00

HIGH TEA

Soep van de dag
vraag uw gastheer of -vrouw

Broodplankje
divers ambachtelijk boerenbrood en smeersels

6.95

7.25

Warme krokante scharrelkip
gekarameliseerde macadamia notenmix, vers fruit 
en honing-mosterdressing 
Huisgemaakte tonijnsalade
gekookt vrije-uitloopei, gemarineerde Spaanse 
olijven, rode ui en furikake   

Geitenkaas
blauwe bessen, gekarameliseerde macadamia 
notenmix en cranberry jam  

Carpaccio
cherrytomaten, pesto basilicum mayonaise, groene 
kruiden crumble en Parmezaanse kaas

Plant based salade
vegan feta, gemarineerde Spaanse olijven, rode ui, 
cherrytomaat, gekarameliseerde macadamia 
notenmix en balsamico dressing

16.00

15.25

15.50

15.50

15.50

Klassiek 
achterham en/of jong belegen kaas

By Brother
pulled chicken, avocado spread, jong belegen kaas 
en pesto basilicum mayonaise

Hawaï
achterham, jong belegen kaas en verse ananas  
  

6.00

7.00

8.50

Uitsmijter ham/kaas
3 vrije-uitloopeieren, achterham en 
jong belegen kaas     

Uitsmijter carpaccio
3 vrije-uitloopeieren, carpaccio,  groene kruiden 
crumble, cherry tomaat, Parmezaanse kaas en pesto 
basilicum mayonaise

Wrap huisgemaakte tonijnsalade
gemengde sla, gemarineerde Spaanse olijven, 
vrije-uitloopei, rode ui en furikake

Focaccia met warme geitenkaas
gemengde sla, blauwe bessen, gekarameliseerde 
macadamia notenmix en cranberry jam   

Warme beenham
2 sneetjes boerenbrood, gemengde sla, verse bosui 
en honing-mosterddressing  

Focaccia pulled chicken 
rode ui, gemengde sla, groene Jalapeño pepers en 
American barbecuesaus     

Wrap carpaccio
gemengde sla, cherrytomaat, pesto basilicum 
mayonaise, groene kruiden crumble en Parmezaanse 
kaas

Club sandwich scharrelkip
krokante scharrelkip, bacon, jong belegen kaas, 
vrije-uitloopei, gemengde sla, cherrytomaat en 
srirachamayonaise 

Twee ambachtelijke kroketten 
2 sneetjes boerenbrood, brandermayonaise en 
roomboter     

Avocado spread
2 sneetjes boerenbrood en gebakken champignons 
in een heerlijke knoflook kruiden melange

12.50

11.25

11.00

11.50

12.25

13.50

11.00

11.50

11.00

13.50

New York
hotdog brioche broodje, Frankfurter worst, Cheddar 
kaassaus, verse augurkjes, gebakken krokante uitjes, 
rode ui en American bbq-saus   

Mexico City
hotdog brioche broodje, Frankfurter worst, Cheddar 
kaassaus, gebakken krokante uitjes, groene Jalapeño 
pepers en een lichtpittige srirachamayonaise 

Amsterdam
hotdog brioche broodje, Frankfurter worst, Cheddar 
kaassaus, jong belegen kaas, gebakken krokante 
uitjes en een zoete honingmosterdmayonaise

Schnitzel 
met gebakken champignons in knoflook kruiden 
melange en rode ui

100% Rundvleesburger 
op zacht briochebrood, biologische rundvleesburger, 
gemengde sla, Cheddar kaassaus, gebakken krokante 
uitjes, augurk en srirachamayonaise

Gebakken zalmfilet
met een huisgemaakte honingmosterd dressing en 
furikake kruiden

Dutch weed burger
op boerenbrood, duurzame vegan burger, gemengde 
sla, verse ananas, krokante uitjes, augurk en chilisaus

Wrap krokante scharrelkip
gemengde sla, cherrytomaat, gebakken krokante 
uitjes en een zoete honing-mosterdmayonaise 

Pannenkoek naturel
topping naar keuze +1.50: spek – appel – ananas – kaas 
– ham – banaan – boerenjongens 

17.00

17.00 

18.00

18.00

16.00

9.50

Zoete aardappelfriet pulled chicken 
met rode ui, groene Jalapeño pepers en 
American bbq-saus

Boerenfriet pulled chicken 
met rode ui, groene Jalapeño pepers en 
American bbq-saus

Zoete aardappelfriet New York  
met Cheddar kaassaus, verse augurkjes, gebakken 
krokante uitjes, rode ui en American bbq-saus

Boerenfriet New York  
met Cheddar kaassaus, verse augurkjes, gebakken 
krokante uitjes, rode ui en American bbq-saus 

Zoete aardappelfriet 
met brandermayonaise 

Boerenfriet 
met mayonaise 

Frisse Griekse salade
met vegan feta, gemarineerde Spaanse olijven, rode 
ui, cherrytomaat en balsamico dressing

Extra sauzen
srirachamayonaise, bbq-saus, brandermayonaise, 
curry, ketchup, mayonaise, pesto basilicum 
mayonaise, appelmoes, cheddar kaassaus, chilisaus

8.00

8.00

7.50

8.50

4.25

3.75

5.50

0.75

18.50 p.p.

LEKKER GENIETEN? 

Bij ons kunt u een High Tea arrangement reserveren. 
High Tea 26.50 en High Tea Deluxe 29.50 per persoon.

  

11.00

11.00

11.00

HIGH BEER
3 soorten speciaalbier met een heerlijk gevulde plank met 
verschillende huisgemaakte, bijpassende gerechtjes.

HIGH WINE
3 soorten wijn (glazen) met een heerlijk gevulde plank met 
verschillende huisgemaakte, bijpassende gerechtjes.

26.50 p.p.

26.50 p.p.
Ons ambachtelijk boerenbrood gemaakt wordt door 
onze lokale bakker Puur Brood?
En onze kwaliteitskip van Hooglander Kip uit Wijster komt? 
De duurzame vrije-uitloop eieren komen vers vanuit 
Witteveen van de ‘Drentse Hooglanden’. En zo zijn de 
beefburgers afkomstig van het biologisch rundveebedrijf 
van de familie Weitkamp uit Noord-Sleen.

WIST U DAT...                    

Lekker  voor erbij



STARTERS

HOTDOGS
BEST IN TOWN. VERRASSEND EN SMAAKVOL

SHARING SISTERS
Wist u dat Sisters wordt gerund door 2 zussen? Bij 
ons kunt u uw hart ophalen aan verse, pure 
producten van onze “local heroes” uit Emmen en 
nabije omgeving.  

Samen eten vinden we gezellig en het brengt ons 
dichter bij elkaar. Proef en geniet samen van ons 
heerlijke deelplankje!

Deelplankje by Sisters 

Vanaf 2 personen, een heerlijke proeverij van koude 
en warme specialiteiten.

MAALTIJDSALADES

EIERGERECHTEN
ambachtelijk boerenbrood wit of meergranen +1.00

SANDWICH EN MEER

KLEINTJE EXTRA
Kleine gerechtjes voor gezellig erbij.

WARME GERECHTEN
met boerenfriet en mayonaise

TOSTI SPECIALS
ambachtelijk boerenbrood wit of meergranen +1.00

HIGH TEA

Soep van de dag
vraag uw gastheer of -vrouw

Broodplankje
divers ambachtelijk boerenbrood en smeersels

6.95

7.25

Warme krokante scharrelkip
gekarameliseerde macadamia notenmix, vers fruit 
en honing-mosterdressing 
Huisgemaakte tonijnsalade
gekookt vrije-uitloopei, gemarineerde Spaanse 
olijven, rode ui en furikake   

Geitenkaas
blauwe bessen, gekarameliseerde macadamia 
notenmix en cranberry jam  

Carpaccio
cherrytomaten, pesto basilicum mayonaise, groene 
kruiden crumble en Parmezaanse kaas

Plant based salade
vegan feta, gemarineerde Spaanse olijven, rode ui, 
cherrytomaat, gekarameliseerde macadamia 
notenmix en balsamico dressing

16.00

15.25

15.50

15.50

15.50

Klassiek 
achterham en/of jong belegen kaas

By Brother
pulled chicken, avocado spread, jong belegen kaas 
en pesto basilicum mayonaise

Hawaï
achterham, jong belegen kaas en verse ananas  
  

6.00

7.00

8.50

Uitsmijter ham/kaas
3 vrije-uitloopeieren, achterham en 
jong belegen kaas     

Uitsmijter carpaccio
3 vrije-uitloopeieren, carpaccio,  groene kruiden 
crumble, cherry tomaat, Parmezaanse kaas en pesto 
basilicum mayonaise

Wrap huisgemaakte tonijnsalade
gemengde sla, gemarineerde Spaanse olijven, 
vrije-uitloopei, rode ui en furikake

Focaccia met warme geitenkaas
gemengde sla, blauwe bessen, gekarameliseerde 
macadamia notenmix en cranberry jam   

Warme beenham
2 sneetjes boerenbrood, gemengde sla, verse bosui 
en honing-mosterddressing  

Focaccia pulled chicken 
rode ui, gemengde sla, groene Jalapeño pepers en 
American barbecuesaus     

Wrap carpaccio
gemengde sla, cherrytomaat, pesto basilicum 
mayonaise, groene kruiden crumble en Parmezaanse 
kaas

Club sandwich scharrelkip
krokante scharrelkip, bacon, jong belegen kaas, 
vrije-uitloopei, gemengde sla, cherrytomaat en 
srirachamayonaise 

Twee ambachtelijke kroketten 
2 sneetjes boerenbrood, brandermayonaise en 
roomboter     

Avocado spread
2 sneetjes boerenbrood en gebakken champignons 
in een heerlijke knoflook kruiden melange

12.50

11.25

11.00

11.50

12.25

13.50

11.00

11.50

11.00

13.50

New York
hotdog brioche broodje, Frankfurter worst, Cheddar 
kaassaus, verse augurkjes, gebakken krokante uitjes, 
rode ui en American bbq-saus   

Mexico City
hotdog brioche broodje, Frankfurter worst, Cheddar 
kaassaus, gebakken krokante uitjes, groene Jalapeño 
pepers en een lichtpittige srirachamayonaise 

Amsterdam
hotdog brioche broodje, Frankfurter worst, Cheddar 
kaassaus, jong belegen kaas, gebakken krokante 
uitjes en een zoete honingmosterdmayonaise

Schnitzel 
met gebakken champignons in knoflook kruiden 
melange en rode ui

100% Rundvleesburger 
op zacht briochebrood, biologische rundvleesburger, 
gemengde sla, Cheddar kaassaus, gebakken krokante 
uitjes, augurk en srirachamayonaise

Gebakken zalmfilet
met een huisgemaakte honingmosterd dressing en 
furikake kruiden

Dutch weed burger
op boerenbrood, duurzame vegan burger, gemengde 
sla, verse ananas, krokante uitjes, augurk en chilisaus

Wrap krokante scharrelkip
gemengde sla, cherrytomaat, gebakken krokante 
uitjes en een zoete honing-mosterdmayonaise 

Pannenkoek naturel
topping naar keuze +1.50: spek – appel – ananas – kaas 
– ham – banaan – boerenjongens 

17.00

17.00 

18.00

18.00

16.00

9.50

Zoete aardappelfriet pulled chicken 
met rode ui, groene Jalapeño pepers en 
American bbq-saus

Boerenfriet pulled chicken 
met rode ui, groene Jalapeño pepers en 
American bbq-saus

Zoete aardappelfriet New York  
met Cheddar kaassaus, verse augurkjes, gebakken 
krokante uitjes, rode ui en American bbq-saus

Boerenfriet New York  
met Cheddar kaassaus, verse augurkjes, gebakken 
krokante uitjes, rode ui en American bbq-saus 

Zoete aardappelfriet 
met brandermayonaise 

Boerenfriet 
met mayonaise 

Frisse Griekse salade
met vegan feta, gemarineerde Spaanse olijven, rode 
ui, cherrytomaat en balsamico dressing

Extra sauzen
srirachamayonaise, bbq-saus, brandermayonaise, 
curry, ketchup, mayonaise, pesto basilicum 
mayonaise, appelmoes, cheddar kaassaus, chilisaus

8.00

8.00

7.50

8.50

4.25

3.75

5.50

0.75

18.50 p.p.

LEKKER GENIETEN? 

Bij ons kunt u een High Tea arrangement reserveren. 
High Tea 26.50 en High Tea Deluxe 29.50 per persoon.

  

11.00

11.00

11.00

HIGH BEER
3 soorten speciaalbier met een heerlijk gevulde plank met 
verschillende huisgemaakte, bijpassende gerechtjes.

HIGH WINE
3 soorten wijn (glazen) met een heerlijk gevulde plank met 
verschillende huisgemaakte, bijpassende gerechtjes.

26.50 p.p.

26.50 p.p.
Ons ambachtelijk boerenbrood gemaakt wordt door 
onze lokale bakker Puur Brood?
En onze kwaliteitskip van Hooglander Kip uit Wijster komt? 
De duurzame vrije-uitloop eieren komen vers vanuit 
Witteveen van de ‘Drentse Hooglanden’. En zo zijn de 
beefburgers afkomstig van het biologisch rundveebedrijf 
van de familie Weitkamp uit Noord-Sleen.

WIST U DAT...                    

Lekker  voor erbij



KAART

Wij staan voor u klaar, vraag naar de mogelijkheden. Wilt u 
informatie over allergenen? Vraag dan uw gastheer of -vrouw. 
Glutenvrij brood + 2.00.      

       = vegan               = vegetarisch               = vegetarisch mogelijk

MENU

ONTBIJT
tot 11.30 uur

KIDS
met verrassing uit de Sisters grabbelton 

Ook voor volwassenen, naturel v.a. 9.50

SISTERS ICE CREAM
romig softijs, voor nog veel meer smaken 
neem een kijkje in onze kiosk 

IETS TE VIEREN?
Babyshower, vrijgezellenfeest, lunch, High Tea.... 
Er zijn momenten dat u samen iets te vieren heeft. 
Hiervoor kunt u bij ons een plekje reserveren.

CADEAUKAART
Wilt u iemand verrassen? Bij Sisters is een cadeaukaart 
verkrijgbaar met een waarde naar keuze.

DRINKS 
SWEETS & BITES
Op onze drankenkaart vindt u diverse dorstlessers; van 
koffie tot gezonde smoothies. 

Zin in iets lekkers? Maak het feestje compleet en 
trakteer uzelf op gebak of iets anders lekkers!

Liefde op het
   eerste hapje

Wentelteefjes 
oma's recept, 2 gebakken sneetjes ambachtelijk 
boerenbrood met kaneel, suiker, vers fruit en cream 
cheese

Roerei
2 sneetjes ambachtelijk boerenbrood met 
scrambled eggs, verse bosui, cherrytomaat, rode ui 
en bacon

Sharing breakfast 
v.a. 2 personen, een heerlijke ontbijtproeverij 
van koude en warme specialiteiten 

Pink fruit bowl
sojayoghurt, aardbeien en banaan met een topping 
van vers fruit en gekarameliseerde macadamia 
notenmix

Madame pancakes
fluffy pancakes met cream cheese, zoete kersen in 
siroop en pure chocoladekrullen

Cheddar crispy pancakes 
fluffy pancakes met cheddar kaassaus, krokante 
bacon, gebakken spiegelei en maple syrup

Sweet treat pancakes 
fluffy pancakes met verse banaan, aardbeien, 
Nutella en gekarameliseerde macadamia notenmix

9.50

9.50

14.50

10.50

9.50

10.00

9.50 Caramelblokjes
caramelsaus en slagroom 

Advocaat
boerenjongens en slagroom 

Bounty
chocoladesaus en slagroom

Vers fruit
aardbeiensaus en slagroom 

Kids dierenbeker
bubbelgumsaus en discodip

7.25

7.75

7.25

7.75

5.25

8.00

1.00

Pannenkoek
vers fruit

Een extra topping?
Cheddar kaassaus, Nutella of roomboter 

Patat met snack
frikandel, kroket of kipnuggets

Gezond en lekker 
ambachtelijk boerenbrood met jam en vers fruit 

Poffertjes
vers fruit

6.50 

6.75

6.75 SISTERSEMMEN

DEEL DIE MOOIE 
MOMENTEN IN HET LEVEN


