LUNCH

TAART

tot 16:00

BROODJES

SAP

Al onze (h)eerlijke broodjes worden op
2 sneeén Panesco-Molenaarsbrood bereid

Appeltaart
Van het Appeltaart Imperium

€ 3,75

dagprijs
Broodje van de dag
Vraag ernaar bij onze bediening

Worteltaart
Thuysgemaakte worteltaart

€ 3,75

Broodje Mokum
Ossenworst met truffelmayo en
gesnipperde rode ui

Taart van de dag
Vraag ernaar bij onze bediening

€ 7,95

Bourgondische kroketten
€ 7,95
Twee kroketten op brood
met roomboter en zaanse mosterd
Mackerel melt
Gerookte makreelsalade
met of zonder gesmolten kaas

€ 7,25

€ 8,25
Geroosterde groenten
Warme seizoensgroenten
met schapenkaas en kruidenolie
€ 7,25
Thuysgemaakte humus
Pompoenhumus met kiemen,
geroosterde pitten en kruidendressing
€ 7,25
Boeren Belegenkaas
Boeren belegenkaas uit het groene hart
met vijgencutney en pompoenpitten
Thuys tosti
Maak je keuze uit ham, kaas
salami en/of tomaat

€ 5,50

Thuys lunch-combi
€ 8,95
Maak een combinatie van een soep
en een broodje naar keuze
kleine portie soep + 1 snee brood naar keuze

SOEPEN

VOOR DE KIDS
Kindertosti
Op casino brood met
ham en/of kaas

€ 2,50

Bammetje
Één snee molenaars brood
met pindakaas of hagelslag

€ 2,00

Zakje chips
Keuze uit paprika of naturel

€ 1,00

Waterijsje
€ 1,75
Gemaakt van vers fruit, in 4 smaken
Eat Natural reep
Keuze uit diverse smaken glutenvrij

€ 1,50

€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,00

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk de luxe
Chai latte
Babycino

€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,25
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00

SALADE

Ice Koffie

€ 3,50

Geroosterde groenten
€ 9,75
Frisse salade met warme seizoensgroente,
schapenkaas en kruidenolie

THEE

Tomaten/linzensoep
€ 5,50
Bereid met kokosmelk, gember verse
koriander. Naar recept van Danielle

Salade van de dag
dagprijs
Vraag ernaar bij onze bediening

BORREL BITES

Bourgondische bitterballen
Portie (8 stuks) met zaanse mosterd

€ 6,00

€ 6,00
CoCo Thai bitterballen
Portie (8 stuks) vegatarische bitterballen
Brood met dip
Portie (8 stuks) van Molenaarsbrood,
met twee soorten dip

€ 4,50

€ 12,50
Thuysplateau (2 pers)
Nootjes, olijven, kaasstengels,
schapenkaas, ossenworst en bitterballen
ook in vegatarische variant verkrijgbaar

Extra shot espresso
Soja/havermelk
Slagroom
Decafe

Thee (Clipper biologische)
Verse muntthee
Verse gemberthee
Losse seizoen thee
vraag ernaar bij onze bediening

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,50

Kinderlimonade

€ 1,75

salie, framboos, citroen, vlierbloesem, lavendel

BIER
Gulperner Ur-pilsner

€ 2,75

Heineken 0,0

€ 2,75

Smaakt echt naar bier! 0,0%

Speciaal bieren
Bekijk de bierkaart

va. € 4,00

WIJN
Tarani wit per glas

€ 3,75

sauvignon

€ 3,75

Malbec

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Latte macchiato

Soep van de dag
dagprijs
Vraag ernaar bij onze bediening

Spa blauw/rood
Coca cola/light
Bitter lemon
Ginger ale
Tonic
Ice tea green/black
Bio Orangeade
Bio Lemonade
Agroposta Limo

Tarani rood per glas

Tribes bio

€ 3,50
€ 4,00
€ 2,75
€ 2,75

FRIS

Biologische blond 5,5%

WARME DRANKEN

KOFFIE

Geserveerd met brood en roomboter

dagprijs

Verse jus d’orange
Smoothie van de dag
Bio appelsap
Bio perensap

+
+
+
+

Tarani rosé per glas

€ 3,75

Gamay

Maravilla per glas

€ 4,25

Chardonnay

Tarani per fles

€ 18,75

Maravilla per fles

€ 22,75

Prosecco per fles

€ 24,75

La Delizia

€ 1,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50

€ 2,25
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

ZUIVEL
Karnemelk
Melk
Karnejus
Chocomel
Fristi

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,50

@museumcafethuys
Café Thuys is ook te huur
voor feesten en partijen.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar: reserveringen@hetdolhuys.nl

