
Koffie en thee
Koffie € 2,40

Koffie groot € 4,10

Koffie cafeïnevrij € 2,40

Koffie verkeerd € 2,80

Espresso € 2,40  
Dubbele espresso € 4,10

Espresso macchiato € 2,50
met een klein beetje melkschuim 
Espresso con panna € 2,50
met een klein toefje slagroom 
Ristretto extra sterk, kleine espresso € 2,40

Cappuccino € 2,70

Latte macchiato € 3,20
espresso, warme melk en melkschuim 

Plantaardige melk soja- of havermelk + € 0,50 

• Koffiespecials
Karamel macchiato € 3,80
latte macchiato, karamelsiroop, karamel topping

Vanille macchiato € 3,80
latte macchiato, vanillesiroop

Salted karamel latte € 4,50
latte macchiato, karamelsiroop, slagroom,
gezouten karamel topping, karamelblokjes

Hazelnut latte  € 4,50
latte macchiato, hazelnootsiroop, slagroom,
chocolade topping, chocolade krullen

• Choco
Warme chocolademelk  € 3,30

Warme chocolademelk met slagroom € 3,80

• Thee
Biologische thee, diverse smaken * € 2,30

Verse muntthee met honing en citroen € 3,10  

Verse gemberthee met sinaasappel € 3,10

Chai latte met honing € 3,20

Zoetigheid
Plak suikerbrood met roomboter € 2,25

Haver-speltkoek met fruit € 2,25

Oranjekoek van Bakker Boonstra € 3,50
Fryslâns beste oranjekoek

Appeltaart € 3,50

Appeltaart met slagroom € 3,95

Gebak van de dag vanaf  € 4,00

koude dranken
Earth water still of sparkling € 3,25

Friz Kola frisdranken, diverse smaken € 2,95

Schulp vruchtensappen € 2,95

Rivella en Ice Tea € 2,95

Russell & Co bitterlemon en tonic € 3,25

Chocomel € 2,95

Verse melk € 2,10

Verse karnemelk € 2,10

sappen, smoothies en yogi’s
Vers sinaasappelsap 350 ml € 3,95

Ananas/Mango/Yoghurt 350 ml € 4,50

Aardbeien/Banaan/Yoghurt 350 ml € 4,50

Turkse yoghurt/Granola/Honing 
en rode vruchten € 5,50

Café Belvédère
kopje koffie/thee 

of cappuccino
met 3 mini patisseries

€ 6,50

Belegde broodjes
Keuze uit meergranenbol of desembrood

Bleu de Wolvega
bieslookroomkaas/rauwe ham/Bleu de Wolvega/
pijnboompitten/gemengde sla/balsamicosiroop € 9,50

Boerenham & Brie
lauwwarme Brie/achterham/komkommer/
gemengde sla/gekarameliseerde walnoten € 8,75

Alde tsiis
gerookte kipfilet/verse pesto/oude kaas/
bladsla/komkommer/mosterdsaus € 8,75

Gegrilde aubergine
hummus/geitenkaas/aubergine/
rucola/gemengde noten € 8,50

Gerookte zalm
eiersalade/gemarineerde komkommer/
gerookte zalm/baby spinazie € 9,75

Brioche falafel
falafel/komkommersalade/tzazikisaus/
verse koriander € 9,25

Belvédère burger
black angus burger/gebakken ei/augurk/
tomaat/spek/kaas/smokey bbq-saus € 11,50

Kroketten met brood
keuze uit Bourgondische rundvlees kroketten 
of groente kroketten € 8,25

clubs & toasts
Keuze uit meergranen- of wit desembrood

Clubsandwich BLT
kipfilet/bacon/tomaat/komkommer/gekookt ei/
gemengde sla/cocktailsaus € 8,75

Paddestoelen sandwich
zongedroogde tomaat/paddestoelen/knoflook/
rucola/Parmezaanse kaas € 8,75

Klassieke tosti
ham/belegen kaas/tomatenketchup € 4,75

Tosti Belvédère
Italiaanse ham/brie/pesto/tomaat € 6,50

* Biologische thee
Kijk voor het uitgebreide 

assortiment ook op de speciale 
koffie- en theekaart

salades
Classic Caesar
Romeinse sla/gebakken kippendijfilet/bacon/
gekookt ei/ tomaat/Parmezaanse kaas/
caesardressing € 12,50

Zalmsalade
mesclun/gerookte zalm/komkommer/
gekookt ei/rode ui/citrusdressing € 13,50

Geitenkaassalade
gemengde sla/komkommer/druiven/
honing-mosterd-dressing/moerbeien/
gekarameliseerde noten € 11,75

eiergerechten
met drie scharreleieren
geserveerd met wit- of meergranenbrood

Uitsmijter ham en kaas
belegd met ham en kaas € 8,50

Bacon and Eggs
geroosterd brood/spek en tomaat € 8,50

Uitsmijter Belvédère
Friese belegen kaas/champignons/tomaat/lente-ui € 9,95

borrelhappen
Broodplankje
Ovenvers brood met 2 verschillende smeersels € 5,25

Kaasplankje
2 soorten kaas van de kaasboerderij uit De Deelen € 5,50

Bourgondische bitterballen per stuk € 0,75

Rode bietenballen per stuk € 0,85

Luxe borrelplank (vanaf 2 personen)
Vers brood/belegen kaas/Italiaanse vleeswaren/
bitterballen/kaassticks/nootjes p.p.  € 7,50

Kijk voor wijn en bier
op de achterkant!

BIJZONDERE LOCATIE
Bent u op zoek naar een inspirerende locatie 

om uw evenement te organiseren?

Reserveer ons museumcafé in zijn geheel, 

na 17.00 uur. De perfecte plaats voor uw 

feestje, zakenborrel, receptie, presentatie, 

diner of andere speciale gelegenheid. 

Vraag het personeel naar de mogelijkheden, 

of mail: info@horecabelvedere.nl

U vindt ons als museumcafebelvedere op 

facebook

instagram  

         

WIFI
Wilt u gebruik maken van ons wifi-netwerk?

Het wachtwoord is: gerritbenner

FAIR TRADE EN FRITZ KOLA
Het Museumcafé Belvédère hecht aan een 

duurzame samenleving. Door het gebruik 

van verantwoorde ingrediënten kregen we 

het keurmerk Fairtrade van de gemeente 

Heerenveen. We schenken Fritz-Kola, de 

alternatieve frisdrank uit Hamburg. 

Ontwikkeld door twee studenten, zonder 

kunstmatig toegvoegde smaak- en kleurstoffen 

en gebotteld in recyclebare flesjes.

Museumcafé Belvédère
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lunchkaart

high tea 
€ 21,50 per persoon

Ook uw high tea verzorgen wij graag! 
Onze high tea bestaat uit diverse gangen 
met zoete en hartige gerechtjes.
(Graag vooraf reserveren)

high wine
€ 22,50 per persoon

Een museumbezoek of wandeling afsluiten 
met een heerlijke high wine! Lekker bijkletsen 
met een plank vol lekkere hapjes. Met twee 
glazen wijn naar keuze.
(Graag vooraf reserveren)

Alcoholische dranken
• Huiswijn 
Onze wijnen vindt u op het krijtbord  vanaf  € 4,25

• Bier op fles
Hertog Jan 5% € 3,25

Heineken 0,0% € 2,95

Speciaal bier út Fryslân vanaf  € 4,50

Heeft u een allergie?
Meld het ons, wij houden er graag rekening mee!


