
 
 

SERVEERT TOT 15.00 UUR 
 

SOEP  
SOEP VAN DE DAG   € 5,50 

Met brood en boter 

 

BROOD 
TOSTISPIES     € 5,50 

Spies met gegrilde groentes en kaas 

WARME PANINI    € 7,50 

Met pulled chicken en  

appel/peren chutney 

 

QUICHE & SALADES 
GROENTEQUICHE MET SALADE   € 8,50 

Salade met paddenstoelen en cranberry’s 

SALADE  

Met paddenstoelen en cranberry’s,  € 10,50     

geserveerd met brood    

 

NIJSIGHHUISLUNCH 
GLAASJE SOEP MET    € 10,00 

VERRASSEND BROODJE     

Tezamen met melk, karnemelk of sap 

 

BORRELPLANK 
(vanaf 2 pers.)     €5,75 p.p. 

Te bestellen t/m 16.30 uur 

 

BAKT 
HUISGEMAAKTE TAART  € 3,00 

HUISGEMAAKTE BONBONS   € 1,95 

2 stuks   

 
 

 

 

 

 

        

 
Aline Thomassen, Zonder titel, ,aquarel en potlood op papier, 

2018,100x80cm, collectie kunstenaar 

 

VERRAST 
BUITENPLAATSJE (vanaf  2 pers.)  €6,75 p.p. 

Kannetje koffie of thee, bonbons,  

koekjes en een taartje 

 

NIJSINGHHUIS ARRANGEMENT € 19,00 p.p. 

Rondleiding door ons “Nijsinghhuis”  

o.l.v. een gids en gecombineerd met  

onze speciale Nijsinghhuislunch  

Nijsinghhuis alleen op vrijdag geopend! 

 

 
 

 



 

 

SCHENKT WARM 
Thee      € 2,50  

Verse muntthee met honing   € 3,00 

Koffie      € 2,50  

Cappuccino     € 3,00  

Espresso     € 2,50  

Dubbele espresso    € 3,25  

Koffie verkeerd     € 3,25  

Latte macchiato    € 3,50  

Warme chocolademelk    € 2,75  

 

 

SCHENKT KOUD 
Melk / karnemelk    € 2,00  

Verse jus d’orange    € 4,00  

Frisdranken     € 2,50  

Natuurlijke vruchtensappen   € 3,00 
  

 

SCHENKT WIJN 
Wijn (per glas)     € 4,00 

Rood, wit   

Wijn (per fles)     € 20,00  

Rood, wit, cava, prosecco 0,0% 

 

SCHENKT BIER 
Brand bier     € 3,00  

Amstel 0.0     € 3,00 

Amstel radler    € 3,00 

  

Speciaalbieren       vanaf € 4,00 

vraag naar het aanbod! 

 

 

 

 

 

 

 
Aline Thomassen, Zonder titel, ,aquarel en potlood op papier, 2014, 

255x114 cm, collectie kunstenaar 

 

NET EVEN ANDERS 
Alle gerechten worden vers bereid in eigen keuken. 

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot 

ons team. Wij werken met vrijwilligers, taalstagiaires 

& re-integratiemedewerkers.  
 

PROTOCOL 
We werken volgens het protocol van de 

museumvereniging. Uw bestelling mag u plaatsen bij 

onze medewerkers bij de balie. We bezorgen het aan 

tafel of side table op een dienblad. Wij halen de 

genuttigde gerechten pas uit, wanneer u vertrekt. 
 
Op zoek naar een locatie met familie, vrienden of 

relaties?  

Wij hebben diverse mogelijkheden ook tijdens Corona. 

VERGADERING-BORREL-LUNCH-DINER 

 
 


