WARME DRANKEN
Uitgestelde koffie

LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE
€ 2,65

Lees het kader onderaan de pagina

Koffie / espresso

€ 2,65

Koffie verkeerd*

€ 2,95

Speciale koffie

€ 5,50

(koffie - Drents kruidenlikeurtje - slagroom)

Cappuccino*

€ 2,95

Latte Macchiato*

€ 3,85

Verse muntthee

€ 3,25

Verse gember thee

€ 3,25

Thee

€ 2,65

Warme chocolademelk

€ 3,10

Warme chocolademelk slagroom

€ 3,75

Warme chocolademelk met rum en slagroom € 6,50
IJskoffie

€ 4,00

Irish Coffee

€ 6,50

Extra shot koffie

€ 0,50

Shot koffiesiroop - vraagt u naar de smaken

€ 0,50

Saucijzenbroodje

€ 2,85

Kolonieturfje

€ 2,75

Ambachtelijk appelgebak

€ 3,25

Gebak van de dag

€ 3,25

Extra slagroom

€ 0,60

Kijk voor een actueel aanbod van gebak
in onze gebaksvitrine

TIKTAK
Met een fabriek in Groningen en een vestiging in
Amsterdam legde Klaas Tiktak in 1870 de basis voor
het hedendaagse begrip dat Tiktak geworden is. Toen
al erkende Klaas naast vakmanschap en kwaliteit, het
belang van duurzaamheid en eerlijke producten. Bij
ons drinkt u dan ook de koffie uit de fairtrade lijn.

*Soja melk en havermelk + € 0,50

FRISDRANKEN
Cola, Cola light, Cola zero, Sprite, Sinas,
Cassis, Rivella, Tonic, Bitter lemon,
Chaudfontaine Blauw / Rood

€ 2,60

Gingerale

€ 2,95

Fuze tea (sparkling of green tea)

€ 2,75

Jus d’orange / appelsap

€ 2,70

Chocomelk / Fristi

€ 2,70

Verse jus (indien voorradig)

€ 3,50

UITGESTELDE KOFFIE
In navolging van het gedachtengoed van Generaal
Johannes van den Bosch, oprichter van de Maatschappij
van Weldadigheid introduceren wij: “Uitgestelde koffie”.
Het is een systeem, heel eenvoudig, waarbij iemand van
tevoren een kop koffie koopt voor iemand die het niet
kan betalen. Je weet dus vooraf niet precies voor wie je
bestelt.
Wilt u weten hoe u een uitgestelde koffie bestelt? Vraagt u
één van onze medewerk(st)ers. Zij vertellen het u graag!

MUSEUM DE PROEFKOLONIE
Het is 1818. Napoleon verliet Nederland en
liet haar in armoede achter. Ga 200 jaar terug
in de tijd en beleef het unieke verhaal van
generaal Johannes van den Bosch, die met zijn
kolonieplan de ’paupers’ uit Holland weer een
toekomst kon bieden. In het nieuwe Museum
De Proefkolonie in Frederiksoord treed je in de
voetsporen van de eerste kolonisten en ervaar je
hun onvergetelijke verhaal via een multimediale
tijdreis!
Stap binnen in de stadse achterbuurten: ruik de
armoede en voel de ellende. Bekijk de film die
laat zien hoe de eerste kolonisten na een zware
reis arriveren in hun nieuwe ‘paradijs’. Ontdek
in de expositieruime wat er terecht komt van de
ambities van Van den Bosch.

OPENINGSTIJDEN
DI T/M ZO 10 - 17 UUR

BIEREN

WIJNEN

Veltins fles 0,33 cl				

€ 3,25

Wit

Veltins Radler 2% fles 0,33 cl			

€ 3,25

Bereich Bernkastel (zoet)			

€ 4,00

Maallust Weizen				€ 4,75

Organica Sauvignon Blanc (droog)		

€ 4,00

Maallust Vienna				€ 4,75
Maallust Blond					€ 4,75
Maallust Tripel					€ 4,75

Rood
Organica Tempranillo				€ 4,00

Maallust Dubbel				€ 4,75

Rosé

Maallust Spelt					€ 4,75

Organica Tempranillo Rosé			

Maallust 1818					€ 5,50
Maallust Tafelbier				€ 4,75

€ 4,00

PSV

Maallust Seizoensbock				€ 4,75

Rode port					€ 4,25

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

BORRELHAPJES

Jonge jenever					€ 2,75

Portie olijven					€ 3,00

Berenburg					€ 2,75

Portie gemengde nootjes			

€ 2,50

Drents Kruidenlikeurtje			

Portie bitterballen (8 st.)			

€ 5,10

Portie Old Amsterdam (kaas) ballen (8 st.)

€ 5,35

Portie gemengd frituur (8 st.)			

€ 5,60

Borrelplankje warm en koud (2 personen)

€ 10,00

€ 2,75

Korenwijn					€ 3,00

ALCOHOLVRIJ
Veltins radler 0%				

€ 3,50

Veltins 0%					€ 3,25

ARRANGEMENTEN
Museum De Proefkolonie is ideaal om met een groep
te bezoeken. Onze locatie beschikt naast het museum
over een professioneel auditorium en educatieruimte.
Op aanvraag zijn onze (vergader)arrangementen
beschikbaar. Mooie suggesties voor een onvergetelijke
dag in een inspirerende omgeving.
Wilt u weten welke mogelijkheden we u te bieden
hebben? Neem een kijkje op www.proefkolonie.nl
of vraagt u één van onze medewerk(st)ers om meer
informatie.

HOUD DE BORDEN
MET ONZE SPECIALS
IN DE GATEN

Onze producten kunnen allergenen bevatten. Indien u hier informatie over wilt, aarzel dan niet om te vragen.

Keuken geopend van 12:00 - 16:00 uur

12 - U U R T J E

BROODNODIG
Boerentosti kaas en/of ham			

€ 4,50

Lunchproeverij*				€ 13,00

Boerentosti salami en brie			

€ 5,00

Koloniebrood met jonge kruidenkaas

€ 7,00

kop dagsoep, snee koloniebrood met kroket, 		
snee koloniebrood met ham of kaas, bolletje salade
en naar keuze een kop koffie of thee. Glas (karne)melk/jus

jonge-boeren-kruidenkaas met zontomaatjes

Koloniebrood Boerenachterham		

* Ook vegetarisch te bestellen

€ 7,00

met honing-mosterd saus

LEKKER WARM

Koloniebrood Brie				€ 8,00
met versgemalen koffie en streekhoning

Koloniebrood met 2 rundvleeskroketten*

€ 7,50

Koloniebrood Tonijn				€ 8,75
met ei, rode ui en gepofte kappertjes

Koloniebrood Carpaccio			

€ 9,75

Spiegelei					€ 7,50
Uitsmijter ham óf kaas				

€ 7,75

Uitsmijter ham én kaas				

€ 8,00

Uitsmijter spek					€ 8,00
Koloniale uitsmijter				€ 12,50

met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise
en groene pesto

spek, ham/kaas/ui/tomaat/champignons

Koloniesandwich				€ 9,75

pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker

met gerookte kipfilet, zongedroogde tomaat,
ui en kerriemayonaise

Koloniepannenkoek				€ 5,00

SOEP
SALADES

Dagsoep					€ 5,00

Avocado					€ 9,50
avocado, walnoot, zongedroogde tomaat, ui
en groene pesto

VOOR ONZE KOLONIEKOTERS

Geitenkaas					€ 9,50

frietjes, 3 snackjes (bitterbal, kipnugget en
frikandel), mayonaise of ketchup, appelmoes,
glas ranja en een verrassing

geitenkaas, geitenkaaskroketjes, paprika,
walnoten, druiven en honing

Kidsbox 					€ 7,50

Tonijn						€ 10,00
tonijn, ei, rode u, augurk, tomaat en kappertjes

Gerookte kip					€ 10,00
gerookte kipfilet, kerriemayonaise, rode ui
en zongedroogde tomaat

IJS
Coupe vanille roomijs met slagroom		
Coupe vanille roomijs, advocaat en slagroom

Carpaccio					€ 10,50
rundercarpaccio, parmezaanse kaas, groene pesto
groene pesto, zongedroogde tomaat en rode ui

Extra te bestellen:

Brood en boter 			
Portie friet met mayonaise

€ 1,75
€ 2,50

Onze producten kunnen allergenen bevatten. Indien u hier informatie over wilt, aarzel dan niet om te vragen.

€ 5,00
€ 5,75

