
GRANDCAFÉ KRUL 
 
Een lekkere cappuccino of espresso? Of genieten van een heerlijke lunch?  
Dat kan allemaal in ons sfeervolle Grandcafé Krul. (met gratis draadloos internet) 
 
Grandcafé Krul biedt u een ruime keuze uit diverse "eerlijke"gerechten zoals  
maaltijdsalades, sandwiches en Old Favorites. Het culinaire team van Grandcafé Krul 
streeft ernaar, om zoveel mogelijk producten te gebruiken met het keurmerk 
Drentsgoed! 
 
Tevens worden er tijdens een groot aantal tentoonstellingen gerechten op de  
menukaart aangeboden die  passen bij de tentoonstelling.  
 
Het Grandcafé is toegankelijk tijdens openingsuren van het museum en wordt 
verzorgd door Bos&Bos Catering/Alescon.  
 
U kunt het café ook met een groep bezoeken, al dan niet besloten. Wij hebben daarvoor 
speciale arrangementen of kunnen een programma op maat samenstellen.      
Meer informatie treft u aan op de website van het museum: www.drentsmuseum.nl  
of u kunt telefonisch contact opnemen met Bos&Bos Catering via telefoonnummer 
050-5253326.  
 
Het interieur van museumcafé Krul is afkomstig van de gelijknamige tearoom aan  
het Noordeinde in Den Haag. Er werd bediend door zeer beschaafde serveersters,  
die gekleed waren in een zwarte japon met een wit gestijfd schortje en een wit kapje 
in het haar. Iemand die destijds graag bij Krul kwam voor de chocolade was  
koningin Wilhelmina.  
 
Het monumentale pand aan het Noordeinde werd in 1903 gebouwd. Na de sluiting 
werd het interieur, betimmering en meubilair afgebroken en opnieuw opgebouwd 
in het Amsterdamse architectuurmuseum. Uiteindelijk verhuisde het interieur naar 
het Drents Museum. Vanaf 1997 kunnen museumbezoekers zich voor even terug  
wanen in de tijd van het oude café Krul.  
 

 
 
 
 

OLD FAVORITES         
 

Soep van het seizoen met brood en boter    €   6,45 
         
Twee rundvleeskroketten met mosterd en brood (keuze uit wit of bruin) €   9,25  
 
Aardappel rösti met gerookte zalm en crème fraîche   €   9,50 
      
Gemengde salade met zalm, komkommer en tomaat    € 11,85 
(deze salade kan ook vegetarisch)  
 
Drents twaalf-uurtje met een rundvleeskroket, gebakken ei, ham, kaas en  € 10,25 
salade, geserveerd met brood      
 
 
SANDWICHES & TOSTI’S 
 

Club sandwich met bacon, kip, tomaat en sla, geserveerd met frieten € 10,25                               
 
Krul sandwich met gerookte zalm en sla, geserveerd met frieten  € 11,00 
 
Croque monsieur; open tosti met ham en kaas    €   7,00 
  
Croque madame; open tosti met ham, kaas en gebakken ei  €   7,50 
 
OVERIGE GERECHTEN 
 

Bruine bol belegd met achterham     € 6,35 
 
Bruine bol belegd met jong belegen kaas    € 6,35 
 
Broodje gezond met ham, kaas, ei, sla en komkommer   € 8,35 
 
Kindermenu; friet met frikadel, kroket of kaassoufflé en mayonaise  € 5,50 
 
 
BORRELHAPJES 
 

Nootjes en gemengde olijven     € 5,25 
 
Portie ambachtelijke bitterballen met mosterd (8 stuks)   € 5,50 
 
AMERICAN DREAM GERECHTEN  
 

Klassieke hotdog met zuurkool, mosterd en ketchup en frieten  € 9,75 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pancakes met stroop en bosvruchten     € 8,75 
 
Bruine bol met pastrami en mosterdsaus    € 9,00 

http://www.drentsmuseum.nl/


 
Amerikaanse maissoep met bieslook     € 6,50 
 
 
AMERICAN DREAM BITTERGARNITUUR 
 

Chicken wings met BBQ saus      € 5,50 
 
Uienringen met Trucker Joe saus     € 4,75 
 
 
Indien u dieet- of vegetarische wensen heeft of de allergeenomschrijving van de  
gerechten wilt inzien, kunt u dit kenbaar maken aan de bediening.   
 
Bij groepsgewijze bestelling gaarne ook per groep afrekenen.  
 
 
WARME DRANKEN        
Koffie      € 2,30    
Thee      € 2,20   
Verse muntthee     € 3,20 
Cafeïne vrije koffie     € 2,30   
Espresso      € 2,40   
Cappuccino     € 2,70   
Latte macchiato     € 3,00   
Koffie verkeerd     € 3,00   
Warme chocolademelk     € 2,50 
      
GEBAK      
Appeltaart     € 3,50 
Drents  turfje     € 2,75 
Museumtaartje     € 3,50 
Kwarktaart     € 3,50 
Slagroom      € 0,50 
 
GRANDCAFÉ KRUL ARRANGEMENT 
Kopje koffie of thee met Drents turfje   € 4,85 
Kopje koffie of thee met museumtaartje  € 5,60 
 
ZUIVEL 
Halfvolle melk     € 2,20 
Karnemelk     € 2,20 
Chocolademelk     € 2,60 
Fristi      € 2,60 
 
 
 

FRISDRANKEN     
Coca cola      € 2,50   
Coca cola light/ zero    € 2,50   
Fanta      € 2,50    
Sprite      € 2,50   
Cassis      € 2,50   
Bitter lemon     € 2,50   
Tonic      € 2,50   
Rivella      € 2,50  
Icetea      € 2,50 
Chaudfontaine blauw    € 2,50 
Chaudfontaine rood    € 2,50 
 
VRUCHTENSAPPEN    
Verse jus d’orange     € 3,60 
Appelsap      € 2,70 
Tomatensap     € 2,70   
 
BIER  VAN DE TAP 
Amsterdammer     € 3,00 
Malt, flesje     € 2,75 
Seizoensbier     € 4,50 
 
HUISWIJNEN                      
Rode wijn      € 3,90 
Merlot      € 4.20 
Witte wijn             € 3,90  
Chardonnay     € 4.20 
Rosé wijn       € 3,90 
 
BINNENLANDS GEDISTILLEERD 
Hooghoudt beerenburg    € 3,00 
Hooghoudt jonge jenever    € 3,00 
Drentse heidelikeur    € 3,00 
Hooghoudt bessenjenever    € 3,00 
 
APERITIEVEN 
Rode port      € 3,30 
Witte port     € 3,30 
Sherry medium     € 3,30 
Sherry dry     € 3,30 
Martini Bianco     € 3,25 
 
 
 
 
 


