
We zijn blij met je bezoek!
Het is fijn als je het dienblad na je bezoek in het rek plaatst, 
dank je!

Met een rietje
Eten met een rietje, 
wel eens geprobeerd?

Bijna alle vlinders doen het.
Ze hebben een lange, holle tong die 

ze gebruiken om nectar
uit bloemen te zuigen.

Klinkt goed!

Kijk voor meer 
eetweetjes op de 

achterkant

warm & broodjes
biologische tomaten-      of groentesoep met pistolet 5,50 
triangel mais of waldkorn met ijsbergsla:
- gebraden kip, chilisaus 6,40
- brie met walnoten en honing 6,40
- vegan: gegrilde groente en kerriehoumous 6,85 
pistolet met kaas en ijsbergsla 4,50 
tosti ham/kaas wit 3,75
tosti ham/kaas Waldkorn 3,75 
tosti kaas wit 3,50
broodje kroket (rundvlees of vegetarisch) 4,50
ambachtelijk worstenbroodje 3,50

zoet & lekkers
ambachtelijk appelgebak (van Smaakmakers) 4,10 
kersenplaatcake (van Smaakmakers) 3,85
muffin vanille 3,25
muffin chocolade met zachte vulling 3,75 
muffin banaan toffee 3,75
donut 2,30
portie poffertjes (glutenvrij ook mogelijk) 4,00 
2 stroopwafels 3,00
Glacé roze koek 2,75
glutenvrije gevulde koek 3,25
2 lactose- en glutenvrije cakejes 3,25
1 stuk fruit 1,30

ijsjes
Cornetto classico, Schatkistje, Calippo cola, 
Twister super 2,65
Perenijsje, Raketje 1,50

dranken
biologische koffie, espresso 2,95
dubbele espresso 3,85
cappuccino 3,55
latte macchiato, koffie verkeerd 3,55 
biologische thee 2,95
verse munt- of gemberthee 3,55
warme chocomel 3,70
slagroom 0,60

Appelaere of Perelaere 3,20
smoothie in diverse smaak-combinaties 5,50
water bruis of plat 3,10
pakje drinken 1,50
ranja 1,50
Fristi, Chocomel 3,20
Fanta, cola, cola zero, ice tea sparkling, 
ice tea green, bitter lemon 3,10

flesje witte of rode wijn 0.25 liter 5,50 
La Trappe bieren vanaf 4,50
Amstel Radler 0,0%, Grolsch 5% 3,50
chips naturel 1,75

*  Tenzij anders aangegeven kunnen producten sporen 
bevatten van noten of gluten. Er is een allergieënlijst 
aanwezig achter de kassa.

Speciaal voor de kinderen:
zacht broodje met zoet of kaas voor de kids  2,75
Lunchgemak in een zak
Met een worstenbroodje of tosti, pakje drinken, 
een stuk fruit en een kleine verrassing 6.95 



Zin in een visje?
Pak je hengel en ga er een vangen. Of loop even naar de 

viswinkel. De hengelvis heeft zijn hengel altijd bij 
de hand, want die groeit op zijn kop. 

Er zit een lichtgevend puntje aan, 
dat is het ‘aas’ waar 

hij zijn prooien mee lokt.

Goed kauwen hoor!
Koeien hebben het 

kauwen goed geleerd.
Zo goed, dat ze 

alles wat ze hebben 
doorgeslikt nog een 
tweede keer kauwen. 

Daarom noemen we ze 
‘herkauwers’.

Smaken verschillen
Er zijn heel veel soorten vleermuizen. 

Die bij ons eten allemaal insecten, maar in 
andere streken heb je vleermuizen die vruchten 

eten of nectar drinken. 
En in Zuid-Amerika zijn er die bloed lusten.

. 

 
Lekker veel.

Hoeveel kan jij op? 
Vast niet zoveel als 
een olifant! Die eten 

wel 200 kilo aan 
bladeren, wortels en 
vruchten per dag. 

Wel lekker 
vegetarisch.

Eerlijk delen?
Wie krijgt er bij jou thuis de meeste 

hapjes, en wie de lekkerste? 
Je vader, je moeder of jij? 

Hebben de leeuwen dat goed geregeld? 
Vader leeuw mag eerst kiezen, 

dan ma, en daarna de kinderen pas. 
 

Wie wat bewaart die heeft wat.
Als mollen genoeg gegeten hebben 
en ze vinden toch nog een worm, 

dan bijten ze z’n kop eraf. Dan loopt 
de worm niet weg en blijft hij toch 

lekker vers. Slim!

Altijd schone tanden
Ooit gehoord van de levende tandenstoker? Hij bestaat! 

Er is een vogel, de krokodillenwachter, die de restjes tussen 
de tanden van de krokodil uit eet. Vogel blij, krokodil blij!

Altijd genoeg
Koala’s slapen bijna de klok rond. 
Maar als ze niet slapen, dan eten 

ze Eucalyptusbladeren. 
Daar is altijd genoeg van,

 want niemand anders lust 
die, ze zijn voor andere 

dieren namelijk 
giftig.

Kijk op de muur van het museumcafé voor nog meer eetweetjes 

Enorme lekkere trek
Even ‘s nachts naar de 

koelkast voor de  
lekkere trek? Dan kun je 
beter gaan slapen, anders 

word je te dik. Het 
Nijlpaard, een echte 

dikkerd, gaat ‘s nachts 
aan de wandel, soms wel 
30 kilometer. Zo’n trek 

heeft hij dan.



soups & sandwiches
organic tomato soup     or vegetable soup with bread roll 5,50 
luxury maize or Waldkorn bread roll with:
-  roast-chicken with chili-sauce 6,40
-  brie, walnut and honey 6,40
-  grilled vegetables with mild curry hummus 6,85
crusty bread roll with cheese and lettuce: 4,50 
toasted sandwich with ham & cheese (white bread) 3,75
toasted sandwich with ham & cheese (Waldkorn) 3,75
toasted white bread sandwich with cheese 3,50
soft roll with beef croquette or vegetarian croquette  4,50 
Brabant sausage roll  3,50

sweet & indulgent
warm traditionally-made apple pie 4,10
traybake cherry cake 3,85
vanilla muffin 3,25
chocolate muffin with soft centre 3,75 
banana toffee muffin 3,75
donut 2,30
poffertjes (tiny pancakes) 4,00  (or gluten free)
2 golden syrup waffles 3,00 
Pink iced biscuit 2,75
gluten free marzipan filled biscuit 3,25
2 lactose- and gluten free cakes  3,25
1 piece of fruit 1,30

Thank you for visiting our museum café.
Please place your tray on the tray trolley, after use.

With a straw
Have you ever tried drinking with a 

straw? Most butterflies do it. 
They have a long hollow tongue 

which they use to sip nectar 
from flowers. 

Sounds great!

Look on the 
back for more 

food facts!

ice creams
treasure chest with chocolate 
and vanilla ice cream, Calippo cola, 
Twister super 2,65
pear water ice, rocket water ice 1,50

beverages – organic coffee & tea
coffee, espresso 2,95 
double espresso 3,85
cappuccino 3,55
latte macchiato, cafe latte 3,55   
tea of your choice 2,95
fresh mint or ginger tea 3,55
hot chocolate 3,70
whipped cream 0,60   

apple juice or pear juice 3,20
smoothie of your choice 5,50                                                                                                       
mineral water: sparkling/still 3,10
juice box 1,50
Karvan Cevitam grenadine (syrup) 1,50
Fristi, Chocomel (chocolate milk) 3,20
Fanta, Coca Cola, Coke Zero, Fuse tea sparkling 
ice tea, ice tea green, bitter lemon 3,10

red/white wine 0.25L bottle 5,50 
La Trappe ale/beer from 4,50
lager/pilsner 5%, Radler 0,0% 3,50
natural flavour crisps 1,75
  

*  All products may contain traces of nuts and/or 
gluten unless specifically listed as nut or gluten free. 
Our allergen matrix is available at the counter.

For children:
Soft white roll with cheese, chocolate sprinkles or jam 2,75
Lunch in a bag: how about that? 
With Brabant sausage roll or toasted ham/cheese 
sandwich, a juice box, fruit and a small surprise 6,95 



Care for some fish?
Get your fishing rod and go catch one. 

Or go to the fish monger. 
The anglerfish has a fishing pole on 

its head. The tip is bioluminescent and acts 
as bait to lure prey.

Chew your food well!
Cows have learned to 
chew their food well. 

Everything they 
swallow is chewed 
again. It’s called 
chewing the cud.

Tastes differ
There are many species of bat. All of our native 

bats eat insects. In other parts of the world 
bats eat fruit or drink nectar. Vampire bats in 
South America feed on the blood of mammals.

. 

 
A lot

How much can 
you eat? Probably 
not as much as an 
elephant! It can eat 
200 kilograms of 
leaves, carrots and 
fruit a day. A real 

vegetarian.

Share equally?
Who gets the most food in your 

home?
And who gets the best food?

Your father, your mother or you?
Lions have that sorted out.

Daddy lion eats first, then mummy, 
and only then the children.

 

Waste not, want not
When moles have had enough to eat, 
and they find another worm, they 

bite its head off. This way the worm 
can’t escape and stays fresh. Clever!

Always clean teeth
Have you heard about the living toothpick? It exists!

The crocodile bird eats  small bits of meat from between the 
crocodile’s teeth. Happy bird, happy crocodile!

Always enough
Koalas sleep about 20 hours 

a day. When they aren’t 
sleeping, they feed on the leaves 

of eucalyptus trees.
There are always more than 

enough leaves available, 
because they are poisonous 

to most other animals.

Look at the walls of the museum café for more food facts 

Fancy something tasty
A quick visit to the 

refrigerator at night? 
Craving food? You had 

better go back to bed, 
if you don’t want to get 
fat. The hippopotamus, 

a real fatty, walks up to 
30 kilometers every night 

to find food. That’s how 
big his appetite is.


