
Menukaart

Koffie / thee 

Koffie of Thee 2,35  
Cappuccino  2,75  
Koffie verkeerd  2,75 
Warme chocolademelk  2,80

Koek en gebak
 
Hunebedkoek  2,30 
Drentse turf  2,30 
Appelgebak  3,50 
Muffin  3,50 
Aardbeiengebak  3,75
 Slagroom  0,45 

Frisdrank

Coca cola  2,50 
Cola light  2,50 
Cola zero  2,50 
Fanta  2,50 
Cassis  2,50 
Bitterlemon  2,50 
Ginger ale  2,50 
Chaudfontaine rood  2,50
 Chaudfontaine blauw  2,50 
Fuze sparkling  2,50
 Fuze green  2,50 
Capri sun  2,50 
Appelsap  2,50 
Fristi, Chocomelk  2,50
 Melk  2,00

Oerbieren

Oerbier pilsener  3,85 
Oerbier blond  3,85 
Oerbier wit  3,85
 Oerbier dubbel  3,85 
Oerbier trippel  3,85 
Hertog jan  2,95 
Radler 0.0  2,95 
Warsteiner alcoholvrij  2,95
 
Oerwijnen

Witte wijn zoet  3,65 
Witte wijn droog  3,65 
Rose  3,65 
Rode wijn  3,65  

Voor de lunch

Pistolet (bruin/wit) * 

Gezond  4,95
Tonijnsalade  5,25
Roomkaas  4,95
Kip kerrie  5,25
Van de Chef  5,25
Rookworst  5,95

Bolletje (bruin/wit)*

Ham of kaas  1,75
Ham en kaas 2,00
Knakworst   2,25
Gehaktbal  4,50

Mosterdsoep (ook vegetarisch)  3,95

Trechterbekercafé

* Alle broodjes zijn glutenvrij te verkrijgen met uitzondering van de gehaktbal. De diverse 
broodjes worden bereid op glutenvrije meergranenbollen.
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Wist je dat... ?

... kaas waarschijnlijk per ongeluk 
 is ontdekt door jager-verza-
melaars doordat melk vervoerd 
werd in zakken? Na een lange 
tocht bleken de zakken kaas te 
bevatten.

... jam waarschijnlijk al in de 
prehistorie werd gemaakt om 
vruchten te kunnen bewaren?

... op rotstekeningen van ruim 
10.000 jaar staat hoe de mens 
honing verzamelde?

... de jagers-verzamelaars zo dol 
waren op hazelnoten dat de  oer-
mensen de noten meenamen?

... water uit de kraan in 
Noord- Nederland duizenden ja-
ren geleden is gevallen als regen? 
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Wist je dat... ?

... bier in de prehistorie gemaakt 
werd van gagel in plaats van hop? 

... in de ijzertijd mede oftewel 
honingwijn werd gedronken? De 
druiven en wijn kwamen pas in de 
Romeinse tijd. 

... de biet oorspronkelijk geen knol 
had? Mensen aten de bladeren, 
denk aan de wilde strandbiet en 
zijn neefje de snijbiet. 

... de aardappel komt uit wat nu 
de landen Peru en Chili zijn? Pas 
in 16e eeuw komt de aardappel 
in Nederland en pas 200 jaar eten 
Nederlanders deze knollen met 
veel vitamine C.

... kaas al 7.000 jaar geleden in 
Polen werd gemaakt? 

... brood al werd gegeten vanaf de 
tijd van de hunebedbouwers?

... veldzuring heerlijk is in een zo-
merse oersalade? Ook heel gezond 
door de vitamines. 

... de kip oorspronkelijk uit Azië 
komt? In de jungle in Azië is de 
wilde kip te bewonderen: de ban-
kivahoen.

... de hunebedbouwers waarschijn-
lijk geen melk konden verdragen. 
Waarschijnlijk maakten ze pap, 
kaas, yoghurt en boter. 

Meer weten over de oertijd? 
Word lid van ons online maga-
zine: www.hunebednieuwscafe.nl

Ook eens oertijdkoken? 
Bekijk ons Oerkookboek op 
www.hunebednieuwscafe.nl

Interesse in oerculinair? Volg 
een workshop oerwildplukken of 
oertijdkoken! 
www.hunebedcentrum.eu


