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vriendelijke

horeca

Culinair
in de etalage

eten en dr inken 
 om de hoek  
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Op de redactie van de Etalage heeft  
iedereen jonge kinderen. We weten  

dat uit eten gaan met jonge kinderen 
uitdagend kan zijn. Maar hebben zij 

het naar hun zin, dan ben jij ook blij en 
kan je misschien toch dat dessert nog 
nemen. We delen hier onze tips voor 

kindvriendelijke horeca in de buurt. Plek-
ken waar je (klein)kinderen het langer 

volhouden omdat er een speelhoek, een 
speeltuin of een leuke kinderkaart is.

Kind-
vriendelijke

horeca
tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

Als je kids 
iets te doen 

hebben, 
kan je die 
iPad in de 
tas laten.
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Polderzicht 
In de Barendrechtse Zuidpolder tref je tussen 
het groen het gezellige Polderzicht. Zowel  
binnen als buiten kun je vanaf elke zitplaats  
je kinderen in de gaten houden. De kinderen 
eten hun wangen vol met poffertjes, stijgen  
op met een tosti mét parapluutje of genieten  
van frietjes met een kroket. Tip: reserveer je  
kinderpicknickmand met kleed en servies en 
kies een mooi plekje uit tijdens je wandeling  
of fietstocht door de weilanden. 

3e Barendrechtseweg 539 | Barendrecht
www.polderzicht.com

Hotel Ridderkerk 
Van der Valk Hotel Ridderkerk heeft speciaal 
voor de jonste gasten een Wereldeters kinder-
menu. De (kinder)menukaart staat veel avon-
tuurlijke en verantwoorde gerechten, die toch 
heel lekker zijn. Weer eens wat anders dan friet 
met een frikandel, alhoewel dat er ook is. In 
de nieuwe kaart kiest je kind uit pancakes uit 
Amerika, biefstuk uit Argentinië of bijvoorbeeld 
Zweedse zalm. De menukaart is een leuk doe-
boek vol weetjes over de gerechten, puzzels en 
een leuke kleurplaat. De kleurpotloden krijg je 
er gratis bij, dus je kind kan zich gelijk gezellig 
aan tafel vermaken. 

Krommeweg 1 | Ridderkerk
www.hotelridderkerk.nl
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Every Day Coffee
Kom je op vrijdagochtend naar Every Day  
Coffee dan waan je je tussen de moeders  
met kinderen. Het kinderhoekje is net zo leuk 
ingericht als de rest van de winkel. Wedden  
dat je kind het hier wel een uurtje volhoudt?  
En wordt je kind moe, bestel dan de babyccino 
met spekjes en je rekt het zeker nog een  
kwartier. Loop bij het weggaan nog even door 
het winkeltje met cadeautjes, sieraden en  
interieuraccessoires en verleng je blije gevoel.

Achterom 9 | Barendrecht
www.everydaycoffee.nl

Bonheur by Lust
Op de Barendrechtse Middenbaan kun  
je terecht voor ontbijt, lunch en op  
sommige dagen voor diner. Kinderen  
ontbijten daar met poffertjes, lunchen  
een tosti of kunnen kiezen voor het kinderijsje. 
In het kinderkeukentje kokkerellen ze in 
hun eigen fantasie. Een bezoekje bij  
Bonheur is leuk te combineren met de  
peuterochtenden of kindervoorstellingen  
van theater Het Kruispunt. 

Middenbaan 85 | Barendrecht
www.bonheurbylust.nl  

Pannekoe
Bij de Pannekoe in het Ridderkerkse Oosterpark 
krijg je alles wat je er als kind van verwacht.  
Een speelhoek binnen én een speeltuin buiten. 
En bestel je een speciale kinderpannenkoek, 
dan mag je na afloop in een heuse grijpauto-
maat een prijsje grijpen. Om huilende kinderen 
te voorkomen, heb je daar gegarandeerd prijs. 
Houd je nou zelf niet zo van pannenkoeken?  
Je kunt er ook een lekkere biefstuk eten.
Ook leuk: vier je kinderfeestje hier  
en bak je eigen pannenkoek.
 
Oosterparkweg 17a | Ridderkerk
www.pannekoe.nl 


