
KOFFIE & THEE
Onze koffiespecialiteiten zijn volledig plantaardig. 

Keuze uit: Alpro Soyamelk & Alpro Amandelmelk.

Koffie ................................................................  2,50
Americano .........................................................  2,50
Espresso ...........................................................  2,50
Dubbele espresso .............................................  3,50
Cappuccino .......................................................  3,00
Macchiato .........................................................  2,60
Latte macchiato ................................................  3,50
Koffie verkeerd .................................................  3,00
Extra shot espresso ..........................................  1,00
Warme *Dark Chocolate* van Alpro ..................  3,00
Slagroom ..........................................................  0,50

Verse muntthee .................................................  3,25
Verse gemberthee .............................................  3,25
Kop thee van Theemaas ...................................  2,75

ZWART  English breakfast
     Traditionele blend van zwarte theeën

  Earl grey
     Ceylonthee met bergamotolie

GROEN  Jasmijn
  Milde frisse thee

  Gunpowder
  Een heldere thee, zacht en scherp

INFUSIE Verveine
  Kruid met zacht citroenachtig aroma

  Rooibos
  Zuid-Afrikaans kruid

Kan Chinese thee van Theemaas .....................  4,50

OOLONG Tie Guan Yin
  Een premium variatie van 

  de Chinese Oolong thee

  Shui Xian
  Donkere Oolong thee met lichte 

  geur van honing 

FRISDRANKEN

Coca Cola / Coca Cola Light .............................  2,60
Fever Tree Tonic ...............................................  2,60
Kinley Bitter Lemon ...........................................  2,60
Glas Alpro Dark Chocolate ...............................  2,70
EARTH water plat / bruis ...................................  2,60
Glas Alpro Amandelmelk ..................................  2,20
Glas Alpro Soyamelk ........................................  2,20

SAPPEN

Appelsap ...........................................................  3,00
Perensap ..........................................................  3,00
Tomatensap ......................................................  3,00
Verse sinaasappelsap (20cl) .............................  3,75
Verse sinaasappelsap (35cl) .............................  4,50

De lichtbruisende dranken van Luscombe zijn 
handgemaakt met de beste, verse ingrediënten.

Luscombe Blueberry Crush ...............................  3,75
Blauwe bessen, cranberry en rozenwater

Luscombe St. Clements ....................................  3,75
Sinaasappels en citroen

G&T

VL92 Gin & Fentimans Tonic .............................  8,50
Traditionele Nederlandse Gin VL92 is vernoemd naar 

een historisch Vlaardings zeilvrachtschip, perfect geserveerd 

met Fentimans Tonic

BIER

Gulpener Ur-Pilsner bio (5%) ............................  3,00
Duvel (8.5%) .....................................................  4,50

Rotterdamse speciaal bieren van de grootste en 
jongste brouwerij van de stad. De bieren van 

Brouwerij Noordt worden met zorg en liefde voor 
het product gebrouwen.

Brouwerij Noordt Weizen (6.5%) .......................  4,00
Verfijnde bitterheid met citrustonen

Brouwerij Noordt Dubbel (7%) ..........................  4,50
Vol bier met moutige, bittere en kruidige smaken

Brouwerij Noordt Blondt (6%) ...........................  4,50
Vol en rond blond bier met moutige honing tonen

WIJN

WITTE WIJN

Escapa biologisch / 
Verdejo - Sauvignon Blanc 
   glas ................................................................  4,25
   fles ...............................................................  19,50

Pizarras de Otero / Godello
   glas ................................................................  4,75 
   fles ...............................................................  21,50
 
RODE WIJN

Escapa biologisch / Tempranillo 
   glas ................................................................  4,25 
   fles ...............................................................  19,50

Bodegas Piqueras / 
Cabernet Sauvignon - Tempranillo
   glas ................................................................  4,75
   fles ...............................................................  21,50

BRUISEND 

Cava / Mas Macia Brut Nature Gran Reserva
fles .................................................................  27,50

Waterbesparing in liters /          Minder transport in km

70 0.5

130 1

130 1

100

320 2

0.5



Rose&Vanilla maakt unieke cakes en taarten 
die bijzonder lekker zijn. Ze zijn gegarandeerd 

vrij van gluten en lactose en gemaakt van 
de beste biologische ingrediënten.

PATISSERIE

Appeltaart .........................................................  4,50
Brownie ............................................................  3,30

Alles wat ik maak is suikervrij, glutenvrij, 
lactosevrij en vegan. Daarbij is veel raw & organic.

Ik gebruik geen kunstmatige zoetstoffen
noch andere kunstmatige ingrediënten.

Wisselende taartspecial van Lenthelicious .......  4,50

Patisserie voor twee .........................................  7,50
Selectie uit onze patisserie assortiment

Slagroom ..........................................................  0,50

SNACKS

Eat Natural .......................................................  2,00
Dark chocolate cranberries & macadamias

Eat Natural .......................................................  2,00
Yoghurt coating almond & apricot

•  HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS  •

Change the Food System

In samenwerking met zes studenten van de
Food Quality and Design Group van Wageningen 
University heeft het horecateam van Museum Boijmans 
Van Beuningen de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan deze Change the System menukaart. Een kaart met 
uitsluitend plantaardige gerechten. Bij het samenstellen 
van de gerechten is rekening gehouden met de volgende 
uitgangspunten: het verminderen van de carbon footprint 
en de water footprint, het minimaal houden van waste, 
gebruik van lokale en seizoen producten uit Nederland, 
lekker eten en de juiste voedingsstoffen binnen krijgen. 
Zou de mens in staat zijn om zijn voedselpatronen aan te 
passen? Laat u verrassen, geniet en proef the Change!

Via onze social mediakanalen kunt u de komende 
maanden volgen wat wij met deze kaart zullen gaan 
besparen in gebruik van water en carbon ten opzichte van 
de reguliere kaart. Let’s Change the System! 
Wij vinden het leuk als u uw gerecht en het bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Change the System’ met
ons wilt delen met #ChangeTheSystem en tag ons (@
boijmans).

We vieren in 2017 het 30-jarig bestaan van de Vrienden 
van Museum Boijmans Van Beuningen.
Meer dan 1.300 kunstliefhebbers uit Rotterdam en vér 
daarbuiten steunen jaarlijks het museum. Dankzij de 
steun van de Vrienden kan het museum gedroomde 
aankopen realiseren.
 
Doet u ook mee? Meld u aan via www.boijmans.nl/
wordvriend of bij de informatiebalie.


