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NIEUWSBRIEF 
GEZELLIGHEID & TIJD ZAT 

 

Kladse High Tea 

De zomer zit er weer bijna op, dus zijn we weer aan het 

plannen geweest voor data betreffende onze Kladse High Tea. 

U kunt dan gedurende ongeveer 2,5 uur genieten van onze 

huisgemaakte producten. 

Een klein soepje, diverse zoete- en hartige hapjes, een klein 

toetje en natuurlijk onbeperkt thee van onze zelfgemaakte 

theezakjes. 

De nieuwe data zijn : zaterdag 14 september 2019, vrijdag 25 

oktober 2019 & vrijdag 29 november 2019 van 13.30-16.00 uur 

Reserveren kan via info@gasterijdekladde.nl of 0164-652816 

Groepen vanaf 15 personen kunnen ook genieten van de Kladse 

High Tea op een zelf te bepalen tijdstip. 

 

 
 

Wees er snel bij, want vol = vol!!! 

 

Een impressie van onze gerealiseerde B&B / luxe gastenverblijf 

B&B Gasterij de Kladde 

In juli 2019 hebben we onze b&b in de vorm 

van een luxe appartement geopend. 

Het luxe gastenverblijf met 1 tot 4 

slaapplaatsen, zithoek, terras, volledige 

ingerichte keuken, luxe badkamer en een extra 

toilet op de bovenverdieping heeft een aparte 

ingang, waardoor u volledige vrijheid heeft. 

Naast de voorzieningen in het gastenverblijf is 

er ook een afgesloten ruimte waar u uw fietsen 

kunt stallen en eventueel opladen. 

 

De luxe badkamer heeft een sauna. 

Het gebruik van sauna & badjassen is tegen 

een kleine vergoeding bij te boeken. 

Voor info & reseveringen :  

0164 – 652816 of info@gasterijdekladde.nl 

Meer foto’s vindt u op onze website : 

www.gasterijdekladde.nl 

Uw verblijf is op basis van 

logies en ontbijt.  

Bij aankomst ontvangt u een 

mandje met alle producten voor 

uw ontbijt. 

Zodat u de volgende morgen 

zelf kunt bepalen hoe, waar en 

hoe laat u dat wilt. 

De keuken is van alle faciliteiten 

voorzien om ook uw eigen lunch 

of diner klaar te maken. 

 

Kleine extraatjes zijn : wifi, 

rook-en huisdiervrij, koffie-en 

theefaciliteiten, douche 

artikelen, afwasmiddelen en 

vaatwastabletten. 

 

Wij ontvangen u graag voor een 

verblijf in Gasterij de Kladde!!! 

GASTERIJ DE KLADDE 

KLADDE 12 
4664 TC  LEPELSRTAAT 

 

 

INFO@GASTERIJDEKLADDE.NL 

www.gasterijdekladde.nl 

0164 - 652816 

OPENINGSTIJDEN 
Donderdag 10.30 – 17.00 

Vrijdag t/m zondag 10.30 – 19.00 
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