
Maak uw bezoek aan de  
Hermitage Amsterdam compleet!

U komt binnenkort met een gezelschap naar de Hermitage 
Amsterdam. Samen met een gids bezoekt u de tentoonstelling.  
Het café-restaurant van de Hermitage is de plek om uw bezoek 
aan het museum compleet te maken. Voor of na uw rondleiding 
bieden wij diverse mogelijkheden: een koffie-ontvangst,  
een heerlijke lunch, een high tea of een afsluitende borrel.

Lunch Hermitage
Deze lunch bestaat uit diverse witte en bruine 
pistoletjes en sandwiches van boerenbrood, 
met vers beleg en een variatie aan toppings  
(2 pp). Bijvoorbeeld boerenkaas met kropsla  
en tomaat, huisgemaakte tonijnsalade of 
pekelvlees met piccalilly-mayonaise en  
cornichons. € 14,50 pp

Internationale lunch
Heerlijke vers gemaakte seizoensoep gevolgd 
door een tumbler met een frisse salade van  
het seizoen. Tevens serveren wij u rijk gevulde 
wraps en twee warme gerechtjes: een mini-
quiche en een minisaucijzenbroodje. € 29,50 pp

Deze lunches worden geserveerd met jus  
d’orange, koffie en thee. Op verzoek serveren  
wij andere dranken op basis van nacalculatie.

Chef’s lunch
De chef laat zich inspireren door de tentoon-
stelling en serveert naar keuze een heerlijke 
twee- of driegangenlunch in het café-restaurant. 

•  2 gangen, voor- en hoofdgerecht,  
inclusief koffie met friandises. € 27,50 pp

•  3 gangen, voor-, hoofdgerecht en dessert, 
inclusief koffie met friandises. € 32,50 pp

Op verzoek serveren wij andere dranken  
op basis van nacalculatie.

Koffie-ontvangst
U wordt ontvangen in het café-restaurant  
met koffie of thee en een taartje geïnspireerd 
op de tentoonstelling. Momenteel is dat een  
taartje gemaakt van Haagse hopjes. € 6,50 pp

High tea
Een selectie van kleine zoetigheden met onder 
andere bonbons en luxe koekjes. Daarnaast 
serveren wij chocoladebrownies van het 
Vlaamsch Broodhuys, mini-madeleines, fruit-
salade, finger sandwiches met verschillend  
hartig beleg, scones met clotted cream en  
verschillende marmelades, en een mini-quiche 
of pasteitje. Uiteraard schenken we diverse 
soorten thee. 

De high tea is te reserveren vanaf 10 personen. 
Dagelijks van 15 tot 16.30 uur. € 18,50 pp

Op verzoek serveren wij andere dranken  
op basis van nacalculatie.

Borrel
Na uw bezoek aan de tentoonstelling kunt u  
nog even napraten tijdens de borrel (max. 1 uur). 
We serveren drankjes uit het Hollandse  
assortiment met een drieluik van olijven,  
blokjes kaas en zoute nootjes op de tafels.  
De chef bereidt speciaal voor u twee hapjes 
per persoon (warm en koud). € 15 pp
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Garandeer uw plek en reserveer: bel 020 530 87 55 
of mail naar inforestaurant@hermitage.nl.
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