
Warme dranken
Koffie, espresso € 2,30

Cappuccino, dubbele espresso € 2,60

Koffie verkeerd € 2,70

Latte Macchiato € 2,90

Thee, diverse smaken € 2,30

Verse munt of gember thee € 2,80

Losse thee, diverse smaken € 2,80

Warme chocomel € 3,00

- met slagroom € 3,60

* Havermelk i.p.v gewone melk

Koude dranken

€0,50

Mineraalwater blauw en rood € 2,20

Biologische Schulpsap € 2,50

Chocomel, Fristi € 2,70

Naturfrisk: diverse smaken € 2,80

Alcohol
Heineken € 2,50

Glas wijn wit, rood of rosé € 3,90

Speciaal bier v.a. € 2,60

Alcohol vrij € 2,50

Voor bij de koffie
Verse gevulde koek € 2,10

Verse appeltaart van Patisserie De Roset € 3,00

- met slagroom € 3,60

Lunch
Broodje Beemster € 5,50

Biologische Beemsterkaas met tomaatjes, rode pesto en gemengde sla

Ciabatta van Antje € 5,50

Ciabatta met mozarella, parmaham, pijnboompitjes en basilicum

Landbrood Oer-IJ € 4,50

Gekookte biologische eieren, truffelmayonaise, bieslook en gemengde sla met groente garnering

Menukaart
(Graag aan de balie bestellen)



Tosti van Oerbrood € 4,90

Met rauwe ham en kaas

Tosti van de week € 4,90

Zie krijtbord

Landbrood met kroket € 5,20

Dobbe, vegetarisch of garnaal, met gekleurde groenten en Zaanse mosterd

Verse maaltijdsoep* € 5,50

Met biologische ingrediënten

Theunis’  Tonijnsalade
Broodje huisgemaakte tonijnsalade met appel en kappertjes

€ 5,50

Hildes Rol € 5,50

Wrap met humus, rode pesto, lokale geitenkaas, groente, olijven en een kleine salade 

Oer frieten van Arend (groot) € 3,50

Met truffelmayonaise

Salade warme geitenkaas € 6,50

Gemengde salade, lokale geitenkaas uit de oven met honing, seizoen fruit, gekleurde groenten 
spiraaltjes, walnoten en honing mosterd dressing. Wordt geserveerd met grote croutons.

Voor de kinderen

Maartje’s favoriet (kindertosti) € 2,70

Witbrood met kaas of ham en kaas

Oer Frieten van Dirk (klein) €3,00

Product informatie
Wij werken zoveel mogelijk met streekproducten.
*Trots zijn wij op de verse soep van ‘’De Oude Keuken” en geitenkaas van “De Klompenhoeve”. Hiermee 
steunen wij organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Onze zuivel en vleeswaren zijn zoveel 
mogelijk van biologische afkomst.

100 vrijwilligers
Huis van Hilde is trots op haar 100 vrijwilligers!
Onze vrijwilligers voelen zich vereerd u te ontvangen in het Museumcafé, bij de receptie, als suppoost, 
als rondleider, in de ArcheoHotspot en in de winkel. Ook interesse in vrijwilligerswerk? Meld u bij de 
receptie! 

Wist u dat…
- Onze zalen (Auditorium, Kabinet van Cees) en de Tribune ook te huur zijn voor symposia, 

vergaderingen en presentaties? 
- Wij graag met u meedenken over kinderpartijtjes, personeelsuitjes, feestjes of verjaardagen?
- Wij op maat gemaakte arrangementen bieden voor binnen-en buitenprogramma’s met o.a. 

rondleidingen, wandelingen, lunches en zaalhuur. 

NB: Het is niet toegestaan om In Huis van Hilde zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen.

Bezoek onze website www.huisvanhilde.nl voor meer informatie en volg ons op Facebook, Twitter en 
Instagram.


