
koffie
cappuccino
koffie verkeerd
espresso
dubbele espresso
latte machiato
cafeïnevrije koffie
cafeïnevrije cappuccino
warme chocolademelk
 met slagroom
thee
verse munt thee

jus d’orange
appelsap
chocomelk/fristi
melk/karnemelk
chaudfontaine rood
chaudfontaine blauw
tomatensap
tonic
bitterlemon
rivella
coca cola
coca cola light 

ice tea
fanta

huiswijn rood (flesje 25 cl)

huiswijn wit droog (flesje 25 cl) 

grolsch bier
grolsch malt
seizoensbier

’t Nijenhuis 10
8131 RD  Heino | Wijhe

Tel. 0572 388 148
www.hannemasmuseumcafe.nl

broodje kipsalade 
witte bol met huisgemaakte 
kipsalade met kerrie, mais
en bosui

broodje old amsterdam
meergranen broodje met 
oude kaas, rode ui, pijnboompitten 
en pestomayo 

broodje gerookte zalm
meergranen broodje met 
gerookte zalm, rode ui, komkommer 
en mosterddille dressing

soep van de dag
 
salade caprese
met mozzarella, tomaat, 
basilicum en pijnboompitten 

salade van de maand

extra broodje
extra boter

kinder boterhammetje
wit of bruin met hagelslag 
 
racket ijsje

zelfgemaakte appeltaart
met slagroom
pure chocolade brownie
bosbessen muffin

Hannema’s museumcafé zelfbediening:
uw bestelling kunt u doen bij de counter. 
Graag uw tray na gebruik terugplaatsen 

in het rek. Vriendelijk bedankt!

€ 225

€ 250

€ 250

€ 225

€ 375

 € 250

€ 250

€ 275

€ 275

€ 325

€ 225

€ 300

€ 250

€ 225

€ 225

€ 225

€ 225

 € 225

€ 250

€ 225

€ 225

€ 225

€ 225

€ 225 

€ 225

€ 225

€ 495

€ 495

€ 250

€ 250

€ 300 

€ 550

€ 550

€ 550

€ 425

€ 850

€ 850

€ 150

€ 025

€ 150

 
 
€ 100

€ 250

€ 300

€ 250

€ 250
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Uw trouwerij, feestje of vergadering in 
Hannema’s museumcafé? 

Dat kan!

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden
vrijblijvend contact op met Eva Riemersma

Tel. 0613 547 557 òf 
info@hannemasmuseumcafe.nl


