
carrot cake                      2,75  
Wortelcake met een schijfje van 
witte chocolade

aardbeienslof                 3,50 
Verfrissend zomers gebakje met 
Hollandse aardbeien

rijstevlaai                         3,75 
Deze typische Limburgse lekkernij 
bestaat uit een vlaaideegbodem 
en een heerlijk romige rijst-
vanillevulling met VOC kruiden

fruit 0,50
per stuk

chef’s special

huisgemaakte appeltaart 
met koffie of thee naar 
keuze 5,95

taart  uit eigen keuken
verkrijgbaar met slagroom of 
een bolletje vanille ijs (+0,50) 

appeltaart 4,75
met jonagold appels en kaneel

cheesecake 4,95
met bosvruchten

croissant      2,95
met boter en jam of kaas

zoet

het scheepvaart
national maritime
museum

café – restaurant



Cool Bear Loves You
Gezond drinken is belangrijk, 
maar lekker genieten mag 
natuurlijk ook! Daarom krijg je 
Cool Bear suikervrije limonade 
bij kindermenu ‘t Blye mael. 
Cool Bear maakt alleen gebruik 
van de beste ingrediënten uit 
de natuur. Dat betekent dat 
er geen toegevoegde suikers 
en kunstmatige zoetstoffen 
in zitten. Het flesje waar de 
limonade in zit, is gemaakt van 
gerecycled plastic en mag je 
gewoon mee naar huis nemen! 

snacks

nachos 6,50
met guacamole, zure room, kaas 
en jalapeño peper

nachos met kip 7,50
met guacamole, zure room, kaas, 
jalapeño peper en pittige kip

kinderen

broodje worst 4,75
met ketchup

tosti kaas 4,75
met ketchup

soepje 3,95
kleine portie tomaten- of 
koninginnensoep

NICE waterijsje 2,95
verschillende smaken

NICE knijpijsje 1,95
verschillende smaken

kindermenu 5,50
‘t Blye mael: keuze uit broodje 
worst, tosti of tomatensoep. 
Met suikervrije limonade of 
fruityoghurt en een verrassing!

kinderm
enu &

 snacks



brood, salade &
 soep

soep

tomatensoep 7,95 
kappertjes, pesto

koninginnensoep 8,25
amandel, pistache, kip, paddestoelen

koninginnensoep
Koninginnensoep of Potage à la Reine is 
waarschijnlijk bedacht voor prinses Mar-
guerite de Valois, de dochter van Catharina 
de Medici en Henri II. Zij was dol op deze 
bijzondere soep die van een dubbele bouillon 
(gevogelte en paddenstoel) is gemaakt.

panini

burrata 6,75
truffel, tomaat

tonijn 6,75
cheddar, rode ui, kappertjes, augurk

chorizo 6,75
gepofte paprika, feta

brood & soep
voor 3,95 extra: een kleine soep 
naar keuze bij uw sandwich

salades

caesar salade 9,50
romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, parmezaanse kaas en ei

caesar salade met kip 12,50
romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, Parmezaanse kaas, ei en 
pittige kip

caesar salade 
met gamba’s 12,50
romaine sla, croutons, ansjovis, kappertjes, 
parmezaanse kaas, ei en gamba’s

brood

boerenkaas (50+) 6,95
tomaat, augurk, mosterd mayonaise

krabsalade 8,25
surimi, noordzeekrab, mierikswortel

rosbief 8,25
rode-uiencompote, dragonmayonaise

pittige kip 7,95
gemarineerde kip, bosui, guacamole, 
mayonaise

hummus van 
gepofte paprika 7,95
feta, olijf, tomaten, koriander, 
mayonaise 

cheeseburger 9,95
100% vechtdalrund, pittige 
chipotlémayonaise, groente chips

croque monsieur 5,75
gegratineerde tosti met drie soorten kaas 
(langere bereidingstijd)



warme dranken
ook verkrijgbaar met sojamelk (+0,30) of 
havermelk (+0,50) 

koffie 2,75 
espresso 2,75 
americano 2,75 
cappuccino 3,00 
koffie verkeerd 3,25 
latte macchiato 3,75 
espresso macchiato 2,75 
dubbele espresso 4,00 
dubbele koffie 4,25 
thee 2,75 
verse muntthee 3,50 
verse gember & 
sinaasappelthee 3,50 
warme chocolademelk 3,50 
slagroom 0,50

frisdranken

coca cola 2,95
original, light, zero

fanta cassis 2,95 
fanta orange 2,95 
sprite 2,95 
kinley tonic 2,95
kinley bitter lemon 2,95 
schweppes ginger ale 2,95 
fuze tea 2,95
sparkling black tea, green tea

fristi 2,95 
chocomel 2,95 
(bruisend) water 2,75/3,95
0,33 / 0,75

cool bear limonade 1,95
suikervrije

huisgemaakte ijsthee       3,25

speciale koffies
Al onze koffiespecials zijn ook als ijskoffie 
verkrijgbaar!

chai latte 4,95
monin indiase kruiden met 
opgeschuimde melk

pumpkin spice latte 4,95
monin pumkin spice, espresso, 
slagroom en kaneel

speculaas latte 4,95
monin peperkoek, espresso, 
slagroom en speculaasbrokken

karamel latte 4,95
monin karamel, espresso, 
slagroom en karamelblokjes

chocolade latte 4,95
monin chocolade, espresso, 
slagroom en chocoladetopping

sap, zuivel, smoothies

appelsap 3,50 
perensap 3,50 
verse jus d’orange 4,00
(half)volle melk / karnemelk 2,50 
smoothie van de dag 4,50

dranken



bier op tap

bavaria 5,5% 3.25 / 5,95
0,25l/ 0,5l 
dorstlessend lichtblond bier met een aangename bitter in de afdronk

la trappe witte trapist 5,5% 4.50 / 6,50
0,25l/ 0,5l 

fris bier met een licht zurige smaak en een droge, lichtbittere afdronk

boegbeeldbier 4,50
Elke maand zetten we ander speciaalbier in de spotlights. Vraag 
het personeel voor meer informatie. 

bier op fles

brouwerij ’t ij natte 6,5% 4,75
dubbel donker, biologisch met een zachte smaak van donker mout

brouwerij ’t ij zatte 8,0% 4,75
tripel blond, biologisch met een fruitige zachte smaak

penose blonde mien 6,0% 4,50
fris blond bier met fruitig sinaasappelaroma

penose haring arie 6,5% 4,50
volle ipa met frisbittere grapefruit smaak

swinckels pilsener 5,3% 4,00
rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk met verfijnde bitters

bavaria 0,0% 3,00
alcoholvrije pilsener met de authentieke biersmaak van bavaria

bavaria radler lemon 2,0% 3,75
zonnige mix van natuurlijke fruitsappen en bavaria bier

combinaties voor kopstootje 7,50
De Vijf Jenever met Zatte tripel van Brouwerij ‘t IJ. De Vijf Jenever 
is tenminste 5 jaar gerijpt op Frans en Amerikaans eiken, de geur 
is vanille-zoet, complex met duidelijke hout tonen en een beetje 
rozijn. Deze smaken harmoniëren mooi met de graansmaak en droge 
afdronk van de Zatte tripel.

Roggejenever met de Haring Arie (IPA) van brouwerij Penose. Rogge 
is een oude graan-soort en geeft deze jenever zijn heerlijke tonen 
van roggemout met een lichtzoete zweem en een beetje jeneverbes. 
Haring Arie is ook gemaakt met rogge, waardoor het goed combineert 
met de jenever.

bier



witte wijn glas / fles

romeo 
verdejo | Spanje 4,50 / 23,50
Heerlijke frisdroge en fruitige wijn. U proeft 
frisse smaken van citroen, nectarine, perzik, 
frisse appel en een lekker fruitige afdronk. 
Dit is een ideale huiswijn die iedereen lekker 
vindt. Heerlijk bij borrelhapjes, vis of een salade.

 
rode wijn glas / fles

villa pozzi 
nero d’avola | Italie 4,50 / 23,50
Een sappige, volle en soepele Zuid-Italiaan, 
boordevol rijp donker fruit en een hintje 
kruidigheid. Een Italiaanse allemansvriend 
als rode aperitief wijn en ideaal bij vlees- 
en vegetarische gerechten. 

rosé glas / fles

soek die geluk 
shiraz | Zuid-Afrika 4,50 / 23,50
Heerlijke sappige en fruitige rosé die bol staat 
van de frisse rood-fruitsmaken zoals aardbeien, 
kersen en frambozen. Perfect als aperitief, bij 
salades en visgerechten.

Wynand Fockink jenevers
Rond 1679 begon Wynand Fockink met een 
likeurstokerij en distilleerderij. Hier worden 
likeuren en jenevers geschonken die nog op 
dezelfde manier worden gemaakt en 
gedronken als in de zeventiende eeuw.

de vijf 5,50
roggejenever 4,50

zeekoorts

Ik moet weer op zee gaan,  
een goed schip en in ’t verschiet 
Een ster om op aan te sturen,  
anders verlang ik niet. 
Het rukken van ’t wiel, 
’t gekraak van het hout, 
het zeil ertegen, 
Als de dag aanbreekt 
over grauwe zee, 
door een mist van regen. 
Want de roep van 
de rollende branding, 
brekende op de kust, 
Dreunt diep in het land in mijn oren en 
laat mij nergens rust, 
’t Is stil hier, 
’k verlang een stormdag,  
met witte jagende wolken 
En hoogopspattend schuim 
en meeuwen om kronk’lende kolken. 
Ik ben een gedoemde zwerver,  
waar moet ik anders heen? 
Maar gelaten door de wind gaan,  
weg uit de stad van steen. 
Geen vrouw, geen haard 
verwacht mij. 
Ik blijf ook liever zonder. 
’k Heb genoeg aan een pijp op wacht en 
een glas in ‘t vooronder.

zeekoorts likeur 5,00
Gebaseerd op dit gedicht van John Masefield (vrij 
vertaald door Jacob Slauerhof) heeft Wynand 
Fockick speciaal voor Het Scheepvaartmuseum de 
Zeekoorts likeur gemaakt. De basis van Superior 
Jenever wordt verrijkt met galanga wortel, laos 
wortel, gember, foelie en citroensap.

wijn & jenever


