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Wilt u jaarlijks bijdragen aan een
gedroomde aankoop voor Museum
Boijmans Van Beuningen?
Als Vriend wordt u nauw betrokken
en maakt u deel uit van een levendige
groep kunstliefhebbers die het museum
steunen. Elke bijdrage is welkom.
Vrienden worden uitgenodigd voor
speciale activiteiten en krijgen korting
op de catalogus, niet alleen bij de
tentoonstelling ‘Pure Rubens’, maar
ook straks bij de grote tentoonstelling
over Bauhaus in 2019.
Doet u mee? Word Vriend of geef
iemand een Vriendschap cadeau
via www.boijmans.nl/vrienden.

Proef
Rubens

WARME DRANKEN
Koffie
Americano
Espresso
Doppio
Macchiato
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Extra shot
Soja melk
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocolademelk
Slagroom
*

SANDWICHES
op een Rubens boterham
2.50
2.50
2.50
3.50
2.60
3.00
3.00
3.50
+ 1.00
+ 0.40

7.50

3.00
+ 0.50

Buikspek
met zuurkool grove mosterd salade,
piccalilly en mesclun sla

8.75

6.00

4.50
4.50
3.00
0.50

De ambachtelijke taarten van Urban Bakery zijn eerlijk: zonder
kunstmatige kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen.

KOUDE DRANKEN
Coca Cola regular / light
Kinley Tonic
Kinley Bitter Lemon
Lipton Ice Tea
Lipton Green Ice Tea
Kinderlimonade

2.60
2.60
2.60
2.80
2.80
1.50

Fentimans Rose Lemonade (275ml)
Fentimans Gingerbeer (275ml)
Earth Water plat / bruis (330ml)
Earth Water plat / bruis (750ml)

3.90
3.90
2.80
5.75

Chocomel
Fristi
Glas biologische melk / karnemelk (200ml)
Glas karnejus (350ml)

2.80
2.80
2.50
3.00

Veganistisch

3.00
3.00
3.00
3.75
4.50

Gulpener ur-pilsner bio (5%)
Brouwerij Noordt Rubens (6%)
Brouwerij Noordt Weizen (6,5%)
Brouwerij Noordt Dubbel (7%)

3.00
4.50
4.50
4.50

BORRELEN MET RUBENS
De Rotterdamse Brouwerij Noordt heeft een Rubens speciaal bier
gebrouwen volgens ouderwets Luiks recept. De oer ingrediënten
zorgen voor een mooie en volle smaakervaring. De friszure smaak
is afkomstig van speltmout, de volle hoppige smaak van Fuggle
hop en het karakter van de Duitse Perle hop.
Verzot op dit speciaal biertje? Het Rubens speciaal bier is als
bierpakket te koop in de Museumwinkel.

WIJN

Makreel salade
met zure room en zoetzure venkel,
geroosterde pompoenpitten en mesclun sla

8.00

Pompoen hummus
met geroosterde bloemkool, rode biet, walnoten
en mesclun sla
7.75
SALADES
Aardappel salade
met kervel, rauwe Maas ham, witlof,
Rotterdamse oude geiten kaas (50+)
en geroosterde walnoten

12.50

Salade vergeten groenten
met pompoen, peterseliewortel, oerpeen,
schorseneren, parelgort, groene kruiden
dressing, geroosterde pompoenpitten
en Sakura mix

Wit
Escapa biologisch / Verdejo – Sauvignon blanc
Glas
4.00
Fles
19.00
Rubens wijn - Marinot Verdun / Bourgogne
Glas
Fles

5.00
22.00

Rood
Escapa organic / Tempranillo
Glas
Fles

4.00
19.00

Rubens wijn - Marinot Verdun / Bourgogne
Glas
Fles

5.00
22.00

BORRELEN MET RUBENS
9.75

TOSTI VAN DE GRILL
royaal belegd op boerenlandbrood
Kaas
Ham & kaas

5.75
6.25

KINDERBOTERHAM

Rubens bol met pompoen hummus, olijven
tapenade en gezouten boter
Rubens bol met varkens rillettes,
gedroogde&gezouten Maasham en gezouten boter
Rubens kaas met tafelzuur
Gemarineerde olijven
Mix van gezouten amandelen, pecannoten,
cashewnoten en hazelnoten
Gezouten pinda’s

6.50
9.00
7.50
4.75
6.00
3.00

RUBENS VOOR THUIS

Pindakaas en/of jam
Brood & soep
kleine soep naar keuze bij uw sandwich

SAPPEN
Schulp appelsap
Schulp perensap
Schulp tomatensap
Verse sinaasappelsap (200ml)
Verse sinaasappelsap (350ml)

Het authentieke Rubens brood voor de sandwiches heeft
Jordy’s Bakery speciaal voor de tentoonstelling ontwikkeld.
Een stevig volkoren landbrood zonder poespas of toevoegingen:
volkorenmeel, water, vast desem, zeezout en gist. Door de lange
rijstijd en de ambachtelijke bakwijze krijgt het veel smaak en een
mooie krokante korst. Het Rubens brood is ook bij Jordy’s Bakery
op de Nieuwe Binnenweg verkrijgbaar.

Rotterdamse oude kaas
met gezouten boter, ingelegde kool,
tuinkers en mesclun sla

PATISSERIE
Appeltaart
Taart speciaal
Chocolate chip cookie
Slagroom

RUBENS BROOD

2.75
3.25
3.25

alle koffiespecialiteiten zijn ook verkrijgbaar als decafé

Koffie & appeltaart

BIER

4.00

+ 3.50

SOEP
Tomatensoep
Dagsoep
Extra broodje met gezouten boter
Alle soepen en salades worden geserveerd met Rubens
brood van Jordy’s Bakery en gezouten boter.

6.75
7.75
1.30

De smaak van Rubens te pakken? Breng een bezoek aan de
Museumwinkel. Speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkelde
Boijmans samen met Rotterdamse ondernemers verschillende
Rubens producten. Van Rubens speciaalbier door Brouwerij Noordt
tot een voluptueus pondje van Kaashoeve of luxe Pure Rubens
bonbons van ‘nJoy Chocolate. Voor een blijvend aandenken
aan uw bezoek, vindt u hier ook ambachtelijke producten zoals
handgemaakte Rubens zepen van Kusala, een fijnwolle
Rubens sjaal van Sirene of excentrieke Rubens schoenen
van Mascolori. Leuk voor thuis of om cadeau te doen.
De Museumwinkel vindt u in het entreegebied.

HET PAVILJOEN
Dinsdag t / m zondag 11.00 – 16.00
Heeft u een allergie? Meld het ons!

