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ETEN & DRINKEN

Van een kopje koffie met gebak tot een high tea,
uitgebreide lunch of diner: elke vorm van catering kunnen
wij – op aanvraag – verzorgen.

Koffie/thee met gebak
1 x koffie of thee met appeltaart of gesorteerd gebak
Kosten: €15,50 p.p. (incl. entree Zaans Museum)
Met Museumkaart: €5,50 p.p.
Tweede kopje koffie of thee: €2 p.p.

Koffie/thee met Verkadekoekjes assortiment
1x koffie of thee met Verkadekoekjes assortiment
Kosten: €13 p.p. (incl. entree Zaans Museum)
Met Museumkaart: €3 p.p.
Tweede kopje koffie of thee: €2 p.p.

Koffietafel
2,5 broodje per persoon
Plaatbrood met een zachte kerriemayonaise en gerookte kiprollade
Wit puntje met ambachtelijke tonijsalade, rode ui en kappertjes
Oerbruine boterham met een licht belegen Polderkoeienkaas
Krentenmik met roomboter
Glaasje gevuld met chocolademousse en mandarijn
Vers stuk fruit
Melk, karnemelk
Koffie, thee
Kosten: €24 p.p. (incl. entree Zaans Museum)
Met Museumkaart: €15 p.p.
Tweede kopje koffie of thee: €2 p.p.

Lunchbuffet
 aanse mosterdsoep
Z
focaccia met gerookte rib-eye, pesto mayonaise, rucola en
pijnboompitjes
sandwich van handgesneden oerbruin met Friese nagelkaas
wrap met gerookte zalm, paksoi en verse roomkaas
salade van vers fruit, melk, koffie & thee.
Kosten: €27,50 p.p. (incl. entree Zaans Museum en bediening)
Met Museumkaart: €18 p.p.
Duur: 60 minuten
Op aanvraag vanaf 20 personen

LunchBox
 uxe wit, zacht bolletje gerookte kalkoen
L
bruin zacht bolletje kaas
blikje fris, chocoladeflikje, fruit
papieren servetje, tandenstoker, verfrissingsdoekje
Kosten: €8,75 p.p. (consumptie buiten,
excl. entree Zaans Museum)
Leuk in combinatie met de Zaanse Schans Card, speurtocht of
rondvaart!

Vergaderlunch
3 broodjes per persoon
Wit desembroodje gevuld met gebraden kalkoen, rucola,
gebrande pitjes en gember-kerriespread
Bruin puntje belegd met jong belegen Beemsterkaas, salade en
mosterddressing
Boterham dubbeldik met huisgemaakte tonijnsalade, rode ui en
kappertjes - melk en jus d’orange
Kosten: €11 p.p.
(excl. entree Zaans Museum)

Luxe vergaderlunch
4 broodjes per persoon
Sandwich met gerookte Schotse zalm, roomkaas en komkommer waldkornbroodje met Beemsterkaas en groentekiemen
wit mini bolletje met geitenkaas en pikante gedroogde tomaat
wrap met gerookte kip rucola en pistachenootjes - melk en jus
d’orange
Kosten: €13.50 p.p.
(excl. entree Zaans Museum)

Zaans Museum borrel
Onbeperkt bier, wijn, fris, jus d’orange (max. 90 minuten). Hapjes in
overleg, bijvoorbeeld:
Ronde 1: amuselepel met rauwe ham en vruchtenchutney, gele wortel
chip met een crème van belegen polderkaas en mosterdzaad
Ronde 2: bladerdeeg hapje met zalm, hapje met rundvlees en hapje
met champignons uit de oven
Ronde 3: wrap gevuld met geroosterde beenham en pittige
tomatenchutney, glaasje gevuld met salade van haring,
gele biet en pittige augurk
Kosten: €24.50 p.p.
(excl. entree Zaans Museum)

BOEK NU!

Boek online of neem contact op met de afdeling Sales
E-mail: sales@zaansmuseum.nl | Tel.: +31 (0) 75 68 10 000
Zaans Museum | Schansend 7 | 1509 AW Zaandam
www.zaansmuseum.nl

