
Er valt genoeg te 
leren 

over appels en pere
n!

                   
                   

              Hoe ka
n het dat die appel

s en peren                 

                   
                   

           groeien
 aan de bomen? Hoe gaat het

  

                   
                   

met het plukken en wat gebeurt er daa
rna?  

                   
                   

Waarom fruitteelt in de Betuwe? Dat moet

                   
              je to

ch eigenlijk weten als je er bent g
eweest.

 

Elke donderdag en zaterdag, Vanaf 
9 juli t/m 29 augustus, maakt de Elstar-Express 

een rondje door de appel
boomgaard. Meester Kees geeft

 op een leuke manier uitleg 

over alles wat je ziet. Natuur
lijk valt er ook 

iets te proeven. 

De elstar-express is corona
-proof gemaakt en de RIVM regeles worden gehanteerd. 

Voor vragen en/of reserveren mail naar 

info@natuurlijkgruun.nl of bel 0344-782560. 

Adres: Natuurlijk 
GRUUN, 

Zijveling 1, 4032N
T Ommeren

Elstar-Express

*Rit met de Elstar-Express p.p.: € 5,- 

   € 2,50 voor kinderen t/m 10 jaar..

De rit start om 11.30 u bij Natuur
lijk GRUUN in Ommeren en duurt 

ruim een uur. Tip: neem vooraf een heerlijk kopje ko
ffie 

met de befaamde Gruunse appeltaart, of 
geniet na afloop 

van een uitgebreide lunch
 op het terras va

n het 

appelcafé. Voor g
roepen vanaf 10 personen is het 

ook mogelijk om op een andere  dag of tijd
 

de rit met de Elstar-Express te maken.

Meester Kees



Appelcafé

Zijveling 1 4032 NT Ommeren T. 0344 78 25 60 
E. info@natuurlijkgruun.nl I. www.natuurlijkgruun.nl

Proef & Beleef

Midden in de boomgaarden ligt het Appelcafé van 
Natuurlijk GRUUN. Van het vroege voorjaar tot 
diep in de winter is hier het Nederlandse seizoen 
zichtbaar. Woensdag t/m zaterdag is het Appelcafé 
geopend voor lunch en high tea! We werken 
zoveel mogelijk met producten uit de directe 
omgeving, maar mooie producten elders uit Europa 
schuwen we zeker niet.

Geniet in onze sfeervolle boerenwinkel van 
producten uit onze mooie ‘gruune’ streek, de
Betuwe, dé fruittuin van Nederland.

- Groenten & fruit
- Seizoensproducten
- Ambachtelijke streekproducten
- Wijnen
- Versgebakken brood
- Leuke cadeaus 
- Beemster kaas vers van ’t mes
- Notenbar
- Onze befaamde Gruunse Appeltaart!

Boerenwinkel


