DAGELIJKS OPEN OM 9 UUR

BEAUFORTHUIS.NL

WELKOM in het Beauforthuis: theater, café en zaalverhuur.
Zoek je plekje in Muziektent, Binnentuin, Theatercafe of Heuvelrugtuin of op het terras.
We bedienen aan tafel als je via de QR-code bestelt. Maar je mag ook je drankjes aan
de bar afhalen en een plekje zoeken in het bos, op een boomstronk of wat je wil.
Met ons EKO-horeca certificaat weet je dat onze producten voor minimaal 80% bio zijn!
Zie ons assortiment hieronder.

VOEL JE VRIJ BIJ ONS EN GENIET

ZOET
Bonbons uit Austerlitz
bio en ambachtelijk
van Johanna Chocolade

proef de smaak van Amelisweerd
wisselend assortiment

dadel-walnoot
rabarber
pruimen
citroen-merengue
carrotcake

4,75
abrikozen
stoofpeertjes
bosbessen
cheesecake

appeltaart

4,75

familierecept uit 1939
doorontwikkeld door Eric Zillig

chocoladetruffel
seizoenbonbon
pyramidebonbon
cadeaudoosje met 4 bonbons
naar keuze

1,50
1,50
1,50

glutenvrije vegan appeltaart
honing-walnotentaart
gevulde koek
muesli energiereep

5,25
4,25
1,75
2,25

IJS
zie achterzijde kaart

bevlogen bedrijf uit Driebergen met
een bijzonder verhaal

Wifi: Beauforthuis-Gasten \ ww: Welkom3711
16-9-2022

6,00

Walden Ice Tea

KOUDE DRANKEN

3,50

lemongrass & lemon
peach & jasmin

Fritz kola
Coca Cola (ook zero)
kvas

2,75
3,00
2,75

Slavische energiedrank

Schulp

vruchtensappen
appel
appel-vlierbes
sinaasappel
appel-aardbei
appel-peer-gember

3,75

groentesappen
groentje
wortel-sinaasappel
appel-rabarber

3,75

2,00
2,75
2,75
2,75

WARME DRANKEN

Batu kombucha

4,50

Gulpeners alternatief voor alcoholvrij
bier

passion fruit & hop
ginger & lemon
lime & mint
3,25
ginger beer
orangeade
tonic
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koffie
espresso
dubbele espresso
cappuccino
larsje

2,75
2,75
3,50
3,00
5,50

cappuccino en extra espresso

diverse frisdranken

Naturfrisk
ginger ale
lemonade
bitter lemon
elderflower

limonade
Earth Water sparkling
koude choco
melk/karnemelk

koffie verkeerd
latte macchiato

3,00
3,00
havermelk
0,25
thee
2,75
chai latte
3,75
verse muntthee
3,75
verse gember- & citroenthee 3,75
warme choco
3,50
slagroom erop
0,50
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BIER

BIO WIJN
per glas of fles
Sauvignon-Blanc
glas
fles

3,95
18,95

Merlot
glas
fles

onze vrije brouwer met een verbond
met de natuur

op de tap
Ur-Pilsner

2,90

vrijzinnig pilsner uit Limburg

Ur-Weizen
Ur-Hop

Rosado
glas
fles

Perlage Prosecco
200ml

3,90

Galipette Cider
330ml

fris-bitter IPA

Beaubier

3,95
18,95

alleen per fles(je)

3,90

fruitig dorstlessend tarwebier

3,95
18,95

7,95

4,95

3,90

speciaal voor ons gebrouwen amberbier

Emiliana Chardonnay
750ml

op de fles
Gerardus Blond
Gerardus Dubbel
Gerardus Tripel

3,90
3,90
3,90

L’Auratae Nero D’Avola
750ml

0.3
Zwarte Ruiter original
weizen

Budels Malt 0.0
Budels Radler 0.0
Heuvelrug blond
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27,95

3,75
3,75
3,00
3,00
4,50
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27,95

ETEN
krentenbol

1,75

SOEP
Libische linzensoep
moestuinsoep

5,50
5,50

koude groentetaart

5,00

van de Veldkeuken

paddenstoelensmoor

6,50

met verse kruiden

Griekse salade
theaterhap
soep, bio-frietjes, groentetaart

5,75
14,90

schaaltje olijven
schaaltje nootjes
tortilla chips
kaassoufflé 6 stuks
bitterballen 6 stuks
friet

3,75
3,50
3,50
5,00
5,25
3,50

IJS
royaal pure chocolade
royaal amandel
royaal melkchocolade
boerinnetje aardbei
fruitboertje peer
fruitboertje sinaasappel

3,00
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00

Wist je dat …
▪ Toon Hermans twee maanden lang bij ons repeteerde voor zijn laatste show?
▪ Bløf de cd Omarm in het Beauforthuis heeft geschreven en opgenomen?
▪ Doe Maar een geheim concert gaf en opnam in het Beauforthuis?
▪ Youp van ’t Hek hier in 2016 optrad voor 100 mensen die elk €1.000 gaven om
het dak van ons historische pand te renoveren?
We willen niet name droppen, maar het zegt iets over de kwaliteit die wij bieden.
▪ Het Theatercafé in 1832 werd gebouwd als proefboerderij, met een lening van
Koning Willem I?
▪ Aernout Jan de Beaufort er in 1861 een kerk achter liet bouwen voor de
straatarme bevolking van Austerlitz?
Dat kan je allemaal lezen op beauforthuis.nl/geschiedenis.
▪ Dat de schoonvader van Aernout Jan, Johannes Stoop, een prachtige
theekoepel liet bouwen tegenover de Pyramide van Austerlitz?
▪ Dat wij deze Koepel van Stoop beheren en dat hij te huur is?
▪ Dat we ook een mooie Boskamer hebben waar bedrijven kunnen
vergaderen?
▪ Dat veel mensen hun trouwfeest in het Beauforthuis vieren?
Kijk op beauforthuis.nl/zaalverhuur
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