
KOFFIE Goldencoffeebox

€ 2,20 Koffie
€ 2,20 Espresso
€ 2,50 Cappuccino
€ 2,50 Koffie verkeerd
€ 3,00 Latte macchiato
€ 3,00 Dubbele espresso
€ 3,00 IJskoude koffie

THEE Betjeman & Barton

€ 2,20 Pouchkine (Earl grey)
€ 2,20 Ceylon
€ 2,20 Jasmijn
€ 2,20 Quatre Fruits Rouges
€ 2,20 Lapsang Souchong
€ 2,20 Rooibos

MELK

€ 2,25 Chocomel
€ 2,25 Melk
€ 3,50 Yoghurt & honing

FRIS Naturfrisk biologische
limonade

€ 2,50 Elderflower
€ 2,50 Orangeade
€ 2,50 Raspberry
€ 2,50     Indian Tonic

€ 2,25 Earth Water plat
€ 2,25 Earth Water bruisend
€ 2,25 Coca Cola, Cola light
€ 2,50 Lipton Ice Tea green

SAP Schulp

€ 2,50 Appelsap
€ 2,50 Sinaasappelsap
€ 2,50 Tomatensap

SMOOTHIES

€ 4,00 Fruit
€ 4,00 Groente

BIEREN

€ 3,00 Vedett
Retro én modern

€ 3,00 Liefmans Fruitbier
Zoet van smaak

€ 3,75 Veerse Witte
Fris en zacht tarwebier

€ 3,75 Emelisse blond
Fris en zuiver van smaak

€ 3,75 Emelisse dubbel
Donker bier met een
volle moutige smaak

€ 2,75 Bavaria malt 0,0 %

WIJN

€ 3,50 Biologische huiswijn:
glas wit, rood en rosé

€ 18,50 Wijn per fles
€ 4,00 Feestelijke bubbels

VOOR BIJ DE BORREL

€ 5,50 Gemarineerde olijven
en gedroogde ham

GOOD FOOD

€ 5,50 Dagsoep met brood
€ 8,50 Museumlunch, soep met 

één belegde boterham

Stevige boterhammen

€ 6,50 met Zeeuwse ham en 
pesto 

€ 6,50 met Zeeuwse kaas en
mosterdmayonaise

€ 6,50 met gegrilde groenten
en pikante hummus 

€ 7,50 met zalm en mieriks-
wortelsaus

€ 6,50 met tonijn en
mosterdmayonaise 

€ 3,50 Tosti
€ 9,50 Dagsalade

Op het bord naast de counter
staan de daggerechten

PATISSERIE

€ 3,50 Huisgemaakte taarten
€ 2,25 Zeeuwse bolus
€ 0,50 Slagroom

VOOR DE KINDEREN

€ 2,00 Boterham hagelslag/jam
€ 1,00 Peer- of aardbeienijsje
€ 1,00 Siroop

U kunt bestellen bij de counter
Sie können an der Theke bestellen
You can order at the counter

Heeft u een allergie? Meld het ons



Reserveren
Voor uw aanvraag kunt u 
contact opnemen door te 
bellen met: T 0118 65 30 81. 
Mailen kan natuurlijk ook 
museumcafe@zeeuwsmuseum.nl

Open
Dinsdag t/m zondag: 11.00-17.00
en buiten sluitingstijd op reserve-
ring.

Gesloten op 1e Kerstdag en 
Nieuwsjaarsdag.

Contact
Abdij 3, 4331 BK Middelburg

Zeeuws Museumcafé
Het Zeeuws Museumcafé wordt
geëxploiteerd door Geerse &
Sluijter. Wij streven naar maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen. Voor ons betekent dit 
dat wij zoveel mogelijk werken
met producten die regionaal en
biologisch zijn en voortkomen 
uit de eerlijke handel.

Groepen
Tijdens en na de openingstijden
van het museum kunt u gebruik-
maken van het museumcafé of
de ontvangstruimte voor een 
vergadering, lezing, presentatie,
borrel, receptie of feest. 
Naast onze lunchkaart hebben 
wij voor groepen een uitgebreide
kaart: van ontbijt tot lunch, van 
feestelijke thee tot borrel, van
daghap tot diner. Wij denken
graag met u mee over de beste
invulling.

U kunt bestellen bij de counter
Sie können an der Theke bestellen
You can order at the counter
Heeft u een allergie? Meld het ons


