
 Koffie, thee, espresso

 Cappuccino, latte macchiato,
 koffie verkeerd 

 Verse muntthee, verse gemberthee

 Warme chocolademelk

 Monin siroop, smaak naar keuze

 Slagroom

 Kinder cappuccino
Warme opgeschuimde melk 

 Appelgebak 
(met slagroom ¤ 3,35)

 Homemade brownie, diverse soorten

 Homemade cake, diverse soorten

 Muffin bosbes of chocolade

 Cookie XL, met framboos
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KOFFIE/GEBAKKAART

 Wist je dat…  
de mooie illustraties op deze menukaart zijn gemaakt door één van onze eigen cursus-
docenten? Illustrator Saskia van Oversteeg (Sas illustraties) heeft, op basis van al het 
lekkers op ons menu, digitale krijttekeningen gemaakt die zijn verwerkt in het ontwerp.  
 
Lijkt het jou ook leuk om te leren illustreren? Saskia geeft wekelijks les bij Huis73, aan 
zowel beginners als gevorderden. Kijk op cursussen.huis73.nl voor ons cursusaan-
bod.



dagkaart
Huis73’s panini & tosti
Twee sneden vers afgebakken Boerenbruin (standaard) of Panini (¤ 0,50 extra)

Belegd met o.a.:

 Jonge kaas en/of ham
 
 Oude kaas en pesto

 caprese (mozzarella, pesto, tomaat 
 en basilicum

 Oude kaas, salami, rode ui en tomaat

 Huisgemaakte tonijnsalade en oude kaas

 Brie & Gerookte zalm

 Brie, vijgenchutney en walnoot  

 Gerookte zalm, crÈme fraÎche, rode ui 
 Paprika en kappertjes     

 Pulled chicken en paprika tapenade                 

 Croque Madame
twee sneden vers afgebakken Boerenbruin met ham, kaas  
en een gebakken eitje

 Worstenbroodje

 Vegetarisch worstenbroodje
 
 Portie friet met mayonaise
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dagkaart
 Boterhammen met kaas
Vers afgebakken Boerenbruin belegd met jonge of oude kaas

 Boterhammen met ham
Vers afgebakken Boerenbruin belegd met ambachtelijke ham

 boterhammen gezond
Vers afgebakken Boerenbruin belegd met ham, kaas, ei en salade

 Boterhammen tonijn
Vers afgebakken Boerenbruin belegd met huisgemaakte tonijnsalade, 
sla, rode ui en kappertjes

 boterhammen met kroketten
Vers afgebakken Boerenbruin belegd met twee kroketten 
Keuze uit: bourgondische vleeskroket of groentekroket 
In plaats van brood ook met portie friet te bestellen

 12-uurtje
Vers afgebakken Boerenbruin belegd met een kroket, tonijnsalade  
en een huisgemaakte soep 

 UITSMIJTER
Vers afgebakken Boerenbruin met drie biologische eieren, 
ham en kaas
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 Duurzaam assortiment 
Huis73 kiest heel bewust voor een eerlijke menukaart. We letten in alles wat we doen 
goed op duurzaamheid en verantwoord ondernemerschap. Daar selecteert Huis73 ook 
haar horecapartners op. Zodoende bestaan onze arrangementen standaard uit 
biologische producten. 

Onze gerechten zijn stuk voor stuk op een eerlijke manier geproduceerd en daar zijn 
we stiekem behoorlijk trots op!



dagkaart
 wisselende weeksoep
Verse weeksoep uit eigen keuken, geserveerd met 
vers afgebakken Boerenbruin en roomboter

 Wisselende seizoenssoep
Verse seizoenssoep uit eigen keuken, geserveerd met 
vers afgebakken Boerenbruin en roomboter

 tonijn salade
Salade met tonijn, hardgekookt ei, komkommer en tomaat 
Maaltijdsalade + ¤ 2,00

 Hete kip salade
Salade met hete kip, paprika, rode ui, tomaat en komkommer 
Maaltijdsalade + ¤ 2,00

 gerookte zalm salade
Salade met gerookte zalm, hardgekookt ei, komkommer, tomaat,
paprika en rode ui
Maaltijdsalade + ¤ 2,00

 hollandse salade (veganistisch)
Salade met komkommer, tomaat, courgette, radijs, croutons,
en een frisse dressing 
Maaltijdsalade + ¤ 2,00

 Griekse salade (vegetarisch)
Salade met komkommer, zwarte olijven, rode ui, tomaat, fetakaas 
en een frisse dressing 
Maaltijdsalade + ¤ 2,00

 Seizoensgebonden stoofpotje
Stoofpotje, friet, salade en seizoensgroenten

 schnitzel met champignonroomsaus
(Keuze uit kipschnitzel of vegetarische schnitzel)
Geserveerd met friet en een huisgemaakte salade
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drankkaart
 FRIS

Frisdrank
Verse biologische melk
Biologische sappen, diverse smaken  
Ice tea, sparkling of green tea
Vers geperste jus d’orange
Fristi, Chocomel                

 Wijnen 

Domaine Antonin Amiel (rood, rosé en wit)
Bovenstaande wijnen per fles
Zoete witte wijn
Wijn van de maand

 Bier op de tap:

Bavaria
La Trappe Dubbel
La Trappe Witte Trappist
Palm
La Trappe Puur (biologisch)

 Bier op fles:

Bavaria 0.0%
Bavaria Radler Citroen 2.0% en 0.0%
La Trappe Quadrupel
La Trappe Tripel
La Trappe Isid’or

Zin in een sterke borrel?

Vraag aan de bar wat voor lekkers we hebben
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BORRELkaart
 Portie bitterballen (9 stuks)
Bourgondische rundvlees bitterballen, 
geserveerd met grove mosterd

 Portie kaastengels (9 stuks)
Kaasloempia’s gevuld met oude kaas,
geserveerd met grove mosterd en chilisaus

 Bittergarnituur (9 stuks) 
Gemengde frituursnacks,
geserveerd met diverse sauzen

 Nachos uit de oven
Nachos met gesmolten kaas, crème fraîche en tacosaus

 Brood met smeersels
Vers afgebakken Boerenbruin met pesto, tapenade,  
roomboter en olijven

 Hollandse borrelplank 
Borrelplank met leverworst, Gelderse gekookte worst, kaasblokjes, 
Amsterdamse uitjes en augurkjes geserveerd met grove mosterd

 Mediterraanse borrelplank 
Borrelplank met Fuet, salami, Manchego, toast, olijven en aioli
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 Wist je dat...  
Ook andere kunst- & cultuurprofessionals de faciliteiten van Huis73 gebruiken?  
 
Beroepsdocenten en bedrijven bieden bijvoorbeeld hun eigen cursussen of workshops 
aan bij Huis73. Daarnaast gebruiken verenigingen, bandjes en kunstenaars als 
huisgenoot onze ruimtes om te repeteren of te werken. 
Huis73 is trots op haar huisgenoten!


