
Genieten van dinerbuffet bij ’t Wapen van Exloo 
EXLOO – Bij ’t Wapen van Exloo, een gezellig 
familiehotel met restaurant aan de Hoofdstraat 
8 in Exloo, voelen mensen zich direct thuis. Hier 
kan kerst gevierd worden met een smakelijk 
dinerbuffet. 

Door Eline Lohman 

Het hele jaar rond kan er genoten worden van 
een dinerbuffet bij ’t Wapen van Exloo, maar met 
kerst wordt er een speciaal tintje aan gegeven. 
Extra feestelijk eten, dat op tafel geserveerd 
wordt, als een buffet. Er worden drie of vier 
hoofdgerechten op tafel gezet en zowel voor 
en na het hoofdgerecht kan er genoten worden 
van proeverijen. Iedereen kan gezellig iets van 
de gerechten pakken en zo proeven van diverse 
soorten eten. Al vanaf twee personen is het 
dinerbuffet met kerst te reserveren. 

Wie kiest voor kerst vieren bij ’t Wapen van 
Exloo, kiest automatisch voor sfeer. De zaak 
wordt gezellig ingericht en daar kijkt Jofry en 
Roelof van ’t Wapen van Exloo nu al naar uit, 
vertellen zij. “We hopen dat we weer op een 
normale manier kerst kunnen vieren met onze 
gasten. 

Net als vorig jaar is er de mogelijkheid om een 
dinerbuffet af te halen dat men dan zelf thuis 
verder kan bereiden.”

’t Wapen van Exloo is een hotel-restaurant 
met in totaal negentien kamers, die van 
alle gemakken voorzien zijn. Er kunnen ook 
vergaderingen in het pand worden gefaciliteerd. 
Jofry en Roelof over ’t Wapen van Exloo: “Onze 
kracht is het meedenken met de gast. Zo kunnen 

we allerlei arrangementen samenstellen naar 
wens. We zijn heel flexibel. Onze sfeer kun 
je huiselijk en gezellig noemen. Wij hanteren 
normale prijzen en dat spreekt onze gasten ook 
aan. Naast het gegeven dat mensen even lekker 
weg zijn uit de drukte en kunnen genieten van de 
Drentse natuur.” 

Dit jaar is er op het terras een overkapping 
geplaatst, die ook afgesloten kan worden. In 
november zal het terras dan ook omgetoverd 
worden naar een winterterras, compleet met 
vuurzuilen, kleedjes en vachtjes en uiteraard 

warme chocomel, snert, winterkoffie’s en ga zo 
maar door. Jofry en Roelof: “Ik zeg altijd: ‘we zijn 
één grote familie’, omdat we veel terugkerende 
gasten hebben. Toeristen bijvoorbeeld, maar ook 
werkmensen die veel in ons hotel verblijven. Dan 
leer je de mensen wel kennen.” 

Meer informatie over ’t Wapen van Exloo en de 
mogelijkheden die het hotel-restaurant allemaal 
kan bieden voor haar gasten, kan gevonden 
worden op de website wapenvanexloo.nl
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