
De Taveerne is het sfeervolle museumcafé van het 
Muiderslot waar wij u ontvangen met een kop 
versgemalen koffie, een koud drankje of een verse lunch 
met lokale producten. 

Tijdens openingstijden
Wij ontvangen uw gasten graag voor één van de 
arrangementen, die wij speciaal voor bezoekers van het 
Muiderslot hebben samengesteld.

Op de achterzijde treft u een aantal mogelijkheden, 
maar vraag onze medewerkers gerust om meer 
informatie of geef gelijk uw reservering door. Uiteraard 
kan dit ook per e-mail taveerne@vineyardcatering.nl of 
telefonisch 085 - 04 91 509

Onze medewerkers heten u van harte welkom en 
reserveren eventueel een aantal tafels voor u. 

Tijdens openingstijden van het Muiderslot kunt u de 
Taveerne niet exclusief reserveren.

Na sluitingstijd 
De Taveerne is na sluitings-
tijd (16.30 uur) beschikbaar 
voor feestelijke ontvangsten. 
Onze collega’s van Vineyard 
Catering serveren een 
uitgeserveerd diner, een 
informeel walking dinner of 
een uitgebreide borrel. Kijkt 
u voor meer informatie op 
www.vineyardcatering.nl

Welkom in de Taveerne!

Op zomerse dagen is het 
terras open, waar u kunt 
genieten van het indrukwek-
kende Muiderslot.

Overige info op: 
www.muiderslot.nl



§

Koffie arrangementen v.a. € 4,95 p.p. 
(op basis van 2 kopjes  koffie/thee)
Koffie met plakje cake € 5,25 p.p. 
Koffie met brownie € 6,90 p.p. 
Koffie met Tessels Muiltje € 7,20 p.p. 
Koffie met appeltaart € 7,50 p.p. 
Koffie met gesorteerd gebak € 8,20 p.p.

Lunchtafel € 17,00 p.p. 
(vanaf 5 personen)
Kop dagsoep, 2 vers 
afgebakken royaal belegde 
bollen, melk,   karnemelk,  jus 
d’orange,  koffie  en thee
Extra bij te bestellen: kaas- of 
saucijzenbroodje € 3,00

Borrels (vanaf 5 personen) 
De dranken worden berekend op basis 
van nacalculatie.

Tafelgarnituur € 3,50 p.p. 
Noten, gezouten roomboter- en 
kaaskoekjes 

Bittergarnituur € 7,50 p.p. 
Bitterballen, vlammetjes en kaastengels

Luxe borrel € 10,50 p.p. 
Warme ovenhapjes (saucijzenbroodje, 
kaasbroodje, quiche), bittergarnituur, 
kaas en olijven, gemengde nootjes 

Brunchtafel € 19,50 p.p. (vanaf 5 personen)
• Kop dagsoep
• schalen met diverse binnen- en buitenlandse kazen 

(Jonge Beemsterkaas, Old Amsterdam en brie)
• luxe vleeswaren (rosbief, serranoham en gerookte kip)
• diverse salades (tonijn en kipkerrie), groene salade 

met komkommer, verse bollen en brood, melk, 
karnemelk en jus d’orange

Bubbelmand € 27,50 per mand (voor 6 personen)
Luxe rieten picknickmand met  bijpassend  kleed,  1 
fles gekoelde   prosecco, 6  disposable   flûtes  en verse 
gebrand noten-assortiment van Gotjé

High tea € 18,25 p.p. 
(vanaf 5 personen) 
Kop heldere bouillon, roomboterkoekjes 
en  bonbons, brownies, muffins,  maca- 
rons, petit fours, diverse sandwiches:  
Beemsterkaas met honingmosterd-
spread, gerookte kip met roomkaas, 
serranoham met zwarte olijventape- 
nade, diverse soorten thee en koffie

Luxe lunch € 20,75 p.p.
Kop dagsoep, diverse royaal belegde bollen en 
boterhammen, quiche,  croissantje,  vers  fruit,  koffie,  
thee en jus d’orange

Kinderfeestjes (minimaal 5 kindjes)
In de Taveerne zorgen wij voor een versierde hoek met een 
gezellig gedekte tafel met kleurplaten

Versierde slagroomtaart met limonade € 5,- p.p. 
Frietjes met kroket, appelmoes en limonade € 5,75 p.p. 
Broodje hotdog met limonade € 4,- p.p.
Pannenkoeken met limonade € 4,75 p.p.


