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Wageningen

De geschiedenis van Hotel de wereld
H
otel de Wereld kent een rijke geschiedenis. De eerste
geschriften maakten in 1669 al melding van het toenmalige logement
‘De Waerelt’ dat vooral dienst deed als pleisterplaats voor iedere
reiziger die oostwaarts trok en later als stopplaats van de stroomtrein
tussen Utrecht en Arnhem. Een deftig hotel waar voorname gasten
van de Universiteit van Wageningen graag verbleven.
Dat veranderde in 1945. Sindsdien staat Hotel de Wereld bekend als
de plaats waar de capitulatie van de Duitse bezetter een feit werd.
Hotel de Wereld genoot de voorkeur van de Canadese generaal
Foulkes als onderhandelingsplek, vanwege zijn ligging aan het
toenmalige front, de afwezigheid van burgers vanwege evacuatie en
de het metaforische karakter van de naam ‘De Wereld’.
Op 5 mei 1945 trof Foulkes de Duitse kolonel-generaal Blaskowitz
in de huidige ‘Grote Capitulatiezaal’ om te onderhandelen over
de overgave, waarbij ook Prins Bernhard als bevelhebber van de
Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig was. De Duitsers bleken
bereid te capituleren en daarmee werd Hotel de Wereld Wageningen
in 1945 een monument van vrede en vrijheid.

1 Jaar Hotel de Wereld
met Familie de Vries…
T
en eerste vinden wij het natuurlijk ontzettend leuk dat wij u hier mogen
verwelkomen in Brasserie Le Monde! Namens het team en familie De Vries
hopen wij van harte dat u zich welkom voelt en dat u deze brasserie als een
fijne plek ervaart om te komen voor een drankje, ontbijt, lunch en/of diner.
Toen wij als familie de Vries in november 2017 de exploitatie overnamen,
waren wij nog nauwelijks bekend met alles wat Wageningen te bieden heeft.
Ondertussen zijn we iets beter op de hoogte van het reilen en zeilen binnen
het “Wageningse” en zijn wij toch ook ontzettend blij dat wij de stap hebben
gezet om in dit prachtige pand, met de fantastische historie, aan de slag te
gaan. Er is een heleboel gebeurd in het afgelopen jaar. Mooie hoogtepunten
en hier en daar ook wel wat dieptepunten, wat dit afgelopen jaar toch zeer
enerverend heeft gemaakt!
Nadat november 2017 zeer bewogen was door de overname, was december
2017 toch ook een bewogen maand. Want na een lange tijd in het trotse
bezit te zijn geweest van een Michelin ster in restaurant O Mundo, maakte
de Michelin-Sterren uitreiking op 11 december daar een einde aan. Hoewel
dit na de veranderingen natuurlijk niet heel verrassend was, was het wel een
klap. Zeker voor de zeer getalenteerde en gemotiveerde medewerkers van
zowel de zwarte als de witte brigade.
Ook de eerste maanden van 2018 gingen niet helemaal zoals gehoopt. Kort
door de bocht gezegd, wisten te weinig mensen de weg naar Hotel de Wereld
te vinden. Wij hadden al snel het gevoel dat Hotel de Wereld in onze ogen
te weinig aansluiting had bij de “Wageningers”. Wij misten gezelligheid en
reuring in Hotel de Wereld. Daar hebben wij dan ook het een en ander aan
proberen te doen!
In een vogelvlucht een kleine greep uit de hoogtepunten van de afgelopen
maanden. De realisatie van Brasserie Le Monde was een feit, waar onze vaste
gasten Priscilla Rossel, brasserie manager, ook vast en zeker zullen herkennen.
Maar wij hebben nog meer toppers mogen toevoegen aan ons bedieningsteam!
Want Mischa, Esmee, Aïsha, Hein, Rutger, Margot, Ries, Kim en Thom behoren
tegenwoordig ook tot de dames en heren die voor u klaar staan. Ook in de

keuken is er genoeg veranderd. Bram van der Linden en Robbert Ossenkoppele
is ons nieuwe duo van chef koks, die de restaurants nu samen met hun team
voorziet van heerlijk eten. Verder hebben wij natuurlijk de officiële heropening
gehad, zijn wij geïnaugureerd bij de Euro-Toques en ook bij de Confrérie du
Sabre d’Or. Tevens hebben we een paar zeer mooie reviews in dag- en vakbladen
mogen ontvangen. Maar de mooiste herinneringen zijn toch de momenten dat
onze gasten ons bedanken voor wat we dan ook maar voor hen hebben mogen
betekenen. Want uw aanwezigheid en het feit dat u, en ook andere gasten, de weg
naar Hotel de Wereld weer weet te vinden, is voor ons het grootste compliment!
Dus nogmaals namens Lammert, Sjoukje, Wiebe, Gjalt, Jante, Doete en alle
medewerkers van Hotel de Wereld, Restaurant O Mundo en Brasserie Le Monde,
willen wij u van harte welkom heten en hopen ten zeerste dat u geniet van uw verblijf!

Brasserie Le Monde

D

e naam Le Monde is gekozen om de volgende reden: Le Monde is
een Frans dagblad en werd in 1944 op verzoek van generaal Charles de Gaulle
opgericht, nadat het Duitse leger uit Parijs tijdens de Tweede Wereldoorlog was
verdreven. Hubert Beuve-Méry stichtte de krant. De krant nam het formaat
over van de krant Le Temps. De eerste editie verscheen op 19 december 1944.
Daarnaast is Le Monde natuurlijk “De Wereld” in het Frans. Het is dus geen
toeval dat Le Monde de logische naam is van onze nieuwe Brasserie. In
Brasserie Le Monde koken we authentiek en ambachtelijk met de Franse keuken
als inspiratie. Vooral natuurlijk dan met producten uit de directe omgeving
en uiteraard van het seizoen. Wij kiezen zoveel mogelijk voor biologische
producten maar sowieso vers, eerlijk en met goede smaak!
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Gebak
tussen 10 en 20 uur

Worteltaart								6
Sinaasappel Clafoutis							5,5
Tarte Au Citron							5,5
Appelgebak								4,25

Hesselink KOFFIE
o
verdag in Le Monde een kop koffie of ter afsluiting van een
heerlijke maaltijd; de koffie die u bij ons drinkt wordt gebrand door
koffiebranderij Hesselink uit de Achterhoek.
Als familiebedrijf benadert Hesselink Koffie koffieproductie- en
bereiding al 130 jaar vanuit de filosofie dat alles wat je tijd en aandacht
geeft beter wordt. Hesselink koffie is de enige grote familiebranderij in
Nederland en daarmee uniek in zijn soort, al vier generaties lang. En
Hesselink Koffie is ook nog eens Hofleverancier.
J.W. Hesselink begon in 1885 een winkel in koloniale waren, waaronder
koffie en thee. In 1922 werden twee zoons in de zaak opgenomen en
sinds die tijd heet het bedrijf J.W. Hesselink en zn. In de jaren ’30
legden zij zich steeds meer toe op het produceren van koffie en werd
er ook voorverpakte en voorgemalen koffie verkocht. Na de oorlog ging
Hesselink produceren voor de horecasector.

Vandaag de dag staat de vierde generatie aan het roer en zijn er inmiddels
meerdere vestigingen in het land. Naast het hoofdkantoor in Winterswijk
is er ook een vestiging in Best en in Amsterdam.
Sinds 2016 is alle koffie 100 % Rainforest gecertificeerd en hebben zij het
certificaat ISO 14001 weten te bemachtigen. Dit is een toonaangevend
certificaat op het gebied van milieumanagementsystemen.
Wij serveren de koffie in een ‘strong’ en een ‘mild’ variant; van smaakvolle
koffie tot krachtige espresso.

De Koekfabriek

High tea
Le Monde

Over De Koekfabriek
Iedereen vindt het prettig ergens bij te horen.
Onderdeel te zijn van iets. Gezien te worden.
Maar er zijn genoeg mensen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is. De Koekfabriek is opgericht
om juist deze mensen te voorzien van een plek in de
maatschappij. Het werk bij de Koekfabriek is zinvol en
uitdagend. De koek, een product om trots op te zijn!

27,5 p.p.
(per 2 personen op reservering)

De Koek
Onze koek is niet alleen sociaal. Het wordt ook ambachtelijk geproduceerd,
vers geleverd en is overheerlijk! Ons standaard koekassortiment bestaat
uit boterkoek, chocolate chip, kaneelkoek, havermout-gember en het
dondersteentje.

G

ezellig bijkletsen met vrienden of familie onder het genot van een

paar fijne koppen thee en de lekkerste brownies, scones met marmelade
en clotted cream, verschillende sandwiches, soep en andere hartige- en
zoete hapjes? Dan is de Le Monde High Tea net wat voor u! Na een
ontvangst met een lekker glas bubbels, wordt even later de etagère met al
het lekkers voor u neergezet. U kan onbeperkt thee (en koffie) bestellen
om de High Tea helemaal compleet te maken.

facebook.com/brasserielemonde

De Zorg
De Koekfabriek werkt in de regel samen met een lokale zorgpartner.
Waarbij ieder doet waar deze goed in is. De ondernemer houdt zich
bezig met de commerciële kant van de Koekfabriek. De zorgorganisatie
levert de benodigde zorg voor de mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt die bij ons in de bakkerij werken.
De Mensen
In onze bakkerij zijn het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
die de koek bakken. Hierdoor hebben ze een leuke werkplek, staan
midden in de maatschappij en bakken de allerlekkerste koekjes!

brasserielemonde
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Lunch
Tussen 12 en 17 uur

Pains
Al onze broodgerechten worden geserveerd op vers boerenbrood.
Gerookte Zalm 									9
Kerriemayonaise, Komkommer, Limoen
Makreel Mousse									8,5
Basilicummayonaise, Sud ’N Soll Tomaatjes
Pastrami 										9
Mosterdmayonaise, Amsterdamse Ui, Cornichons
Lams Ham										10
Artisjok, Romesco Saus, Hazelnoot
Ratatouille										9
Courgettelinten, Pijnboompit
Wagenings Roem									9,5
Eiersalade, Tuinkers, Zachte Mosterd
Croque Monsieur 									7
Ham, Kaas
Croque Madame									8
Ham, Kaas en een Spiegelei
Croque Caprese 									9
Buffelmozzarella, Trostomaat, Basilicumpesto

Soupes
Al onze soepen worden geserveerd met brood en boter.
Bisque 										10
Rivierkreeft, Rouille, Brioche
Runderbouillon
								8,5
Stoofvlees, Fijne Groenten, Beukenzwammen
Aardappel-knoflooksoep								7,5
Bladerdeegstengel, Bieslook, Pijnboompitten

Salades
Rivierkreeft										14
Saffraanmayonaise, Venkel, Sinaasappel
Pastrami
								
12,5
Amsterdamse Ui, Mosterdmayonaise, Cornichons		
Wagenings Roem									13
Croutons, Tuinkers, Peer, Zachte Mosterd

Plats
Al onze plats worden geserveerd met salade en frites.
Hamburger									
15
Ei, Kaas, Augurk, Gerookte Paprikamayonaise, Uien Confit, Brioche Bol
Kikkererwten Burger				 					14,5
Hangop, Koriander, Zoetzure Komkommer
Hele Zeebaars										21,5
Aardappelmousseline, Groenten Naar Het Seizoen, Salsa Verde
Sliptongen									
22
Aardappelmousseline, Groenten Naar Het Seizoen, Hollandaise
Gegrilde Runderlende									21,5
Uien Confit, Groenten Naar Het Seizoen, Madeira Jus
Supplement: Eendenlever		6

Desserts
Blondie											8,5
Witte Chocoladecrème, Mangosorbet
Worteltaart										9
Pecannoten, Witte Chocoladesorbet
Sinaasappel Clafoutis					 				8,5
Bloedsinaasappelsorbet
Tarte Au Citron 									8,5
Citroenijs, Dragoncrème
facebook.com/brasserielemonde
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Frans weetje 1
Koksmuts

3 gangen
Le Monde

De koksmuts is uitgevonden in Frankrijk. De witte muts die de koks op
hebben is ter bevordering van de hygiëne, zodat er geen lange haren

27,5

L

in het eten terecht komen.

aat u verrassen door de Chef! U krijgt een voor-, hoofd- en

nagerecht, waar wij uiteraard rekening kunnen houden met allergieof dieetwensen!

KIndermenu
Il n’y a pas la lumièere
à a tous les eétages

Voorgerechten
Kipcocktail, Meloen, Kropsla					6

‘Er is geen licht op alle verdiepingen‘ is de Franse manier om te
Tomatensoepje Met Groene Kruiden				

6

zeggen dat er bij iemand een steekje los is. In dezelfde categorie: Il a
une araignée au plafond (er hangt bij hem een spin aan het plafond),
waarmee Fransen aangeven dat iemand (prettig) gestoord is.

Hoofdgerechten
Maishoen, Groente, Frites, Mayo En Ketchup			

10

Biefstuk, Groente, Frites, Mayo En Ketchup			

10

Sliptongfilet, Groente, Frites, Mayo En Ketchup		

10

Dessert
Kinderijsje, Vers Fruit, Slagroom, Crumble			

5

Frans weetje
2
Verboden
In Frankrijk is het verboden te zoenen op het perron en in de trein.
Dit omdat mensen die druk aan het zoenen zijn de trein niet meer aan
zouden horen komen. Ook zou er veel vertraging ontstaan doordat
mensen nog even afscheid willen nemen in de deuropening van de
trein.

3 gangen Le monde KIndermenu
20
Keuze uit de bovenstaande gerechten
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Diner
tussen 17 en 21 uur

Soupes
Al onze soepen worden geserveerd met brood en boter.
Bisque 										10
Rivierkreeft, Rouille, Brioche
Runderbouillon
								8,5
Stoofvlees, Fijne Groenten, Beukenzwammen
Aardappel-knoflooksoep								7,5
Bladerdeegstengel, Bieslook, Pijnboompitten

Entrees
Rauw Gemarineerde Zalm								12
Ravigotte Saus, Biet, Toast
Eendenlever Terrine									13
Suikerbrood, Vijgencompote						
Tomatentaartje 									10,5
Amandel, Rucola Salade, Olijfolie
Fruit De Mer 							
Vanaf 2 Personen
21 p.p.
Assortiment (Gerookte) Vissoorten, Schaal- En Schelpdieren, Brood, Dips, Garnituur

Salades
Eventueel ook als maaltijdsalade te bestellen.
Rivierkreeft										11 / 14
Saffraanmayonaise, Venkel, Sinaasappel
Pastrami
								
9,5 / 12,5
Amsterdamse Ui, Mosterdmayonaise, Cornichons		
Wagenings Roem									10 / 13
Croutons, Tuinkers, Peer, Zachte Mosterd

Plats
Al onze plats worden geserveerd met salade en frites.
Hamburger									
15
Ei, Kaas, Augurk, Gerookte Paprikamayonaise, Uien Confit, Brioche Bol
Kikkererwten Burger				 					14,5
Hangop, Koriander, Zoetzure Komkommer
Hele Zeebaars										21,5
Aardappelmousseline, Groenten Naar Het Seizoen, Salsa Verde
Sliptongen									
22
Aardappelmousseline, Groenten Naar Het Seizoen, Hollandaise
Gegrilde Runderlende									21,5
Uien Confit, Groenten Naar Het Seizoen, Madeira Jus
Supplement: Eendenlever		6
Heel Gegrild Piepkuiken							
20
Knoflook, Tijm, Citroen, Rozemarijn
Flammkuchen 									16
Pompoen, Geitenkaas, Appel En Pompoenpitten
Steak Tartaar Klassiek									17,5
Garnituur Apart, Zelf Mengen, Brioche

Desserts
Blondie											8,5
Witte Chocoladecrème, Mangosorbet
Worteltaart										9
Pecannoten, Witte chocoladesorbet
Sinaasappel clafoutis					 				8,5
Bloedsinaasappelsorbet
Tarte Au Citron 									8,5
Citroenijs, Dragoncrème
Diverse Kazen Van ’t Zuivelhoekje							14,5
Met Bijpassend Garnituur
facebook.com/brasserielemonde
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Borrelhapjes
tussen 12 en 22 uur

Borrelplank Hotel De Wereld								10,5 p.p
(Zie Foto)
Bittergarnituur Le Monde						12 Stuks
11
Assortiment Van Gefrituurde Hapjes
Brood											8,5
Met Verschillende Soorten Dips
Portie Bitterballen							 8 Stuks
8
Charcuterie										13
Kaasplankje										8,5
Van Jonge En Oude Kaassoorten
Bakje Huis Gemarineerde Olijven							4,5
Met Knoflook
Fines Claires (Indien Voorradig) 							3 p.s
Met Rode Wijnazijn, Sjalot, Citroen 					
6 Stuks
16

Borrelplank
Hotel de Wereld

Hotel de Wereld serveert Water MADE BLUE

W

ij serveren graag kraanwater omdat dat lekker, gezond en
duurzaam is. Helaas zijn er nog altijd veel landen waar mensen uren
per dag moeten lopen om water te halen dat vaak nog vervuild is
ook. Zij kunnen niet werken of naar school en kunnen zo nooit een
gezond bestaan opbouwen.
Daarom serveren wij Water MADE BLUE. Dat is heerlijk gekoeld
water dat we ter plekke [filteren en] bottelen. Wij doneren daarbij
een bedrag aan MADE BLUE voor elke fles die wij op tafel zetten. Zo
zorgen we per fles steeds voor 1000 keer zoveel drinkwater in landen
waar permanent waterschaarste heerst zoals in Ethiopië, Ivoorkust
en Senegal.

“GULPENER, HET DUURZAAMSTE BEDRIJF IN
NEDERLAND VAN DE AFGELOPEN TIEN JAAR”
(Volgens de organisatie van de MVO Nederland Award)

D

e jury roemde Gulpener vooral om de integrale benadering van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Juryvoorzitter Jan
Peter Balkenende: “Gulpener is een inspirerende koploper. Het bedrijf
heeft door een jarenlang consistent en ambitieus beleid aangetoond
dat met MVO het milieu en de samenleving erop vooruitgaan en
tegelijkertijd het bedrijf sterker en veerkrachtiger wordt.”
Gulpener is de eerste bierbrouwer die besloot alleen milieuvriendelijk
verbouwde grondstoffen te gebruiken. Baanbrekend in de sector was
dat Gulpener een lokaal samenwerkingsverband heeft opgezet met
boeren uit de regio.

Gerst, tarwe, rogge, spelt en hop worden door Gulpener niet ingekocht
op de wereldmarkt, maar in de regio. De boeren worden door Gulpener
begeleid bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Van akkers
waarvan de grond uitgeput is, worden wandelgebieden gemaakt. Gulpener
gebruikt alleen duurzaam opgewekte energie en heeft twee eigen
waterbronnen. Het water dat na productie overblijft, wordt gereinigd en
opnieuw ingezet. Op sociaal vlak laat Gulpener consequent zien dat er
in dit bedrijf ook plaats is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast worden de streekbewoners via tal van activiteiten nauw bij de
brouwerij betrokken en steunt Gulpener het
lokale verenigingsleven zeer actief.

Over Gulpener
Bierbrouwerij Gulpener nam het initiatief voor lokale afspraken met
boeren vanuit de overtuiging dat het ‘gesleep’ met grondstoffen
onverantwoord is.
facebook.com/brasserielemonde
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Dranken
Warme Drank

Water

Koffie					2,75
Espresso				2,5
Dubbele Espresso			3,5
Cappuccino				3,25
Latte Macchiato			3,75
Special Coffee				8,5
(Cafeïnevrij Mogelijk)
Newby Thee				2,75
Verse Muntthee			3,5
Verse Gemberthee			3,5
Warme Chocolademelk			3
Tipje Slagroom				0,5

Fris & Zuivel
Coca Cola				2,75
Coca Cola Zero				2,75
Fanta Orange				2,75
Fanta Cassis				2,75
Sprite					2,75
Finley Tonic				3
Finley Bitter Lemon			
3
Finley Ginger Ale			
3
Rivella					3
Fuze Ice Tea Sparkling			
3
Fuze Ice Tea Green			
3
Crodino				3,25
Verse Jus D’ Orange			
3,5
Chocomel				3
Fristi 				3
Melk					2,5
Karnemelk				2,5

Chaudfontaine Rood 0,25		
Chaudfontaine Blauw 0,25		

Wijn Per Glas:
2,75
2,75

O Water – Made Blue
Koolzuurhoudend 0,75			5
Koolzuurvrij 0,75			5
Made Blue, Kraanwater
Karaf 1 Liter				1

Biologisch
Schulp Appelsap 0,2			
Schulp Tomatensap 0,2		
Bionade Vlierbes 0,33			
Bionade Gember & Sinaasappel
4,25
Bionade Lychee 0,33			

3,5
3,5
4,25
0,33
4,25

Bier
Van Het Fust:
Chateau Neubourg 0,2			
3
Chateau Neubourg 0,3			
4,25
Wagenings Blond			3,25
Wisselend Bier Van De Tap Vanaf
3,75
Per Fles:
Korenwolf				4
Gulpener Bio Urpils			
4
Gulpener Bockbier Van Het Seizoen 3,75
Gerardus Blond			4
Gerardus Dubbel			4
Gerardus Tripel			4,5
Budels Radler 0.0			
3,5
Budels Malt Biologisch 		
3,5

Cazal Viel – Wit 			
4,25
Sauvignon Blanc
Cazal Viel – Rood			
4,25
Cabernet Sauvignon, Merlot En Grenache
Cazal Viel – Rosé			
4,25
Syrah En Cinsault
Brana Vieja – Wit			
4,75
Viura
Brana Vieja – Rood			
4,75
Tempranillo
Maandwijn Per Glas			
6,5
Prosecco, Flesje 0,2 			
6,5

Port
Hotel De Wereld Is Ambassadeur Van
Graham’s Port
Graham’s White			5
Graham’s Six Grapes (Ruby)		
5
Graham’s The Tawny			
5

Overige Dranken
Binnenlands Gedistilleerd Vanaf
3,5
Buitenlands Gedistilleerd Vanaf
4,5
Likeur Vanaf				5
Cognac Vanaf				5,5
Whisky Vanaf				5,5

Wijngaard Groot Warnsborn

S

inds mei 2014 beschikt Landgoed Groot Warnsborn over een eigen wijngaard. De wijngaard maakt onderdeel uit van het Wijngoed Mariendaal

en is gelegen op de zuidhelling van de Veluwezoom en kijkt uit over een prachtige vallei gelegen aan de Rijn. Het wijngoed grenst aan het Landgoed
Groot Warnsborn. Het eeuwenoude landgoed kent kraakheldere beken, eeuwenoude beuken en prachtige vergezichten.
“Deze biologische wijngaard is een meer dan vanzelfsprekende aanvulling voor Landgoed Groot Warnsborn”, weet Lammert de Vries te vertellen.
Familie De Vries is de trotse eigenaar van Landgoed Groot Warnsborn en inmiddels ook Hotel de Wereld.
In de middeleeuwen werd in het Hertogdom Gelre wijn verbouwd. We weten dat dankzij een erf akte dat Karel de Grote (747 – 814 na Christus) en
zijn lijfarts Herman Boetseel, handelde over een watermolen en twee wijngaarden in het schependom Arnhem.
Tijdens de kleine ijstijd die duurde van ongeveer 1430 tot 1850 verdwenen de wijngaarden. De kou zorgde ervoor dat wijnbouw onmogelijk werd.
Gezien het gunstige hedendaagse klimaat is wijnbouw teruggekeerd.
Het terroir van de Zuidhelling van de stuwwal is uniek en zeer divers van samenstelling – eigenschappen die bijdragen aan een bijzondere en goede wijn.
Aangeplant zijn de Souvignier Gris en de Johanniter druif. Vanaf eind 2018 zal i.s.m. de oenoloog Adam Dijkstra een mousserende wijn gepresenteerd
volgens de ‘methode traditionnelle’. Deze wijn zal worden gedoopt met de naam De Bruisende Barones.
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5 Mei Plein 1
6703 CD Wageningen
T (0317) 460 444
E info@hoteldewereld.nl
W. www.hoteldewereld.nl
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