
WELKOM

GIJS
LUNCHROOM

Welkom bij Gijs, de lunchroom van het
Natuurcentrum. Een uitgebreide lunch, koffie
met gebak, een ijsje of alleen wat te drinken?

Het kan hier allemaal!  

Lunchroom Gijs is vernoemd naar onze
mascotte; de geit Gijs. Heb jij 'm al gespot?

Eet smakelijk!
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SOEP
POMPOENSOEP

met broodvingers en

kruidenboter

3,75

TOMATENSOEP

met broodvingers en

kruidenboter

3,75

UIENSOEP

met crostini en oude kaas

3,75

TOSTI
CAPRESE

met mozzarella, tomaat en

pesto

4,75

GEITENKAAS

met peer en bacon

4,75

KIP

met gerookte kipfilet,

avocado en siracha

mayonaise

4,75

VOOR DE
KLEINTJES
TOSTI

ham/kaas of kaas

3,25

BOTERHAM

met Nutella, pindakaas,

ham of kaas

2,00

WENTELTEEFJES

met kaneelsuiker en een

klontje boter

3,50

KINDERPANNENKOEK

met limonade en een

verassing

3,95

PANNENKOEK 
NATUREL 3,50

APPEL/KANEELSUIKER 4,25

NUTELLA 3,75
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ONZE
FAVORIETEN
'BREAKFAST' BOWL

griekse yoghurt, granola,

fruit en honing

5,50

VENKELSALADE

met amandel, appel en

rozijnen

9,50

VEGAN CLUBSANDWICH

met humus, avocado en

geroosterde paprika

9,50

UITSMIJTER bacon/ham en kaas

UITSMIJTER bacon of ham of kaas 

3 boterhammen en 3 eieren

8,00

7,60

BROODJES

CARPACCIO

met pesto, pijnboompitten

en parmezaan

8,50

ZALM

met roomkaas,

komkommer en rode ui

8,50

HETE KIP

met zoetzuur en siracha

mayonaise

7,25

TONIJNSALADE 7,25

keuze uit een Italiaanse bol

of een meergranen bol
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1,90 2,20 2,20 1,90

0,75 1,30 1,30

1,301,00
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SNACKS
NATUURPLANK

diverse warme en koude

hapjes, onder andere brood

met smeersels, kaas,

nootjes en worst

ook vegetarisch te bestellen

14,50

OUDE KAAS

met mosterd dille saus

6,50

GROENTESTENGELS

met yoghurt dip

6,50

BITTERGARNITUUR

12 stuks

8,50

GEBAK EN
KOEK
GEBAK VAN DE DAG

kijk in vitrine welke

heerlijke taarten we

vandaag hebben

3,00

GEVULDE KOEK

STROOPWAFEL

1,85

1,85

MOZZARELLASTICKS

8 stuks, met chilisaus

7,00
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WARME
DRANKEN
THEE

KOFFIE

KOFFIE VERKEERD

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

ESPRESSO

WARME CHOCOLADEMELK

2.00

2,25

2,50

2,50

2,75

2,25

2,75
met pure of melk

chocolade

Wij schenken Puro koffie. Deze koffie is

fairtrade en geroosterd op zonne-

energie, Met opbrengst uit de verkoop

van Puro worden er stukken

regenwoud gekocht en beschermd in

de landen waar de koffie geteeld

wordt.

FRISDRANKEN
NATURFRISK COLA

NATURFRISK ORANGENADE

NATURFRISK RASPBERRY

NATURFRISK TONIC

NATURFRISK LEMONADE

NATURFRISK MINT

NATURFRISK GINGER ALE

COCA-COLA

LIPTON ICETEA

LIPTON ICETEA GREEN

FRISTI

CHOCOMEL

BIOLOGISCHE APPELSAP

BIOLOGISCHE DRUIVENSAP

BIOLOGISCHE SINAASAPPELSAP

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

Naturfrisk wordt zonder kunstmatige

kleur- en smaakstoffen geproduceerd. Er

wordt enkel gebruik gemaakt van

biologische grondstoffen. Ook het

brouwen gebeurt op een ecologisch

verantwoorde manier.



BIER

DUKES WEIZEN 3,50

frisse smaak, tonen van

citrus en banaan
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DUKES TRIPPEL 3,75

zwaar kruidig bier met een

volle body

DUKES DUBBEL 3,50

donker en lichtzoet bier

met tonen van karamel

BIOLOGISCHE GULPENER

AMSTEL MALT

2,95

3,00

WIJN
PER GLAS 2,95
PER FLESJE 4,95

rood, wit of rosé

alle wijnen zijn biologisch

en vegan friendly 

naast de bieren op deze

kaart hebben wij ook een

wisselend seizoensbier
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WIST JE DAT...

... we een dwerggeit hebben waarvan ook haar moeder

en oma hier wonen? Dit zijn Bep, Madelief en Reintje.

... je bij ons ook kunt genieten van een heerlijke high

tea?

... wij een eiland zijn? Ons terrein is aan alle kanten

omgeven door water.

... je bij ons ook je kinderfeestje kunt vieren?

... de eieren die onze scharrelkippen leggen gebruikt

worden in de keuken?  

... wij gratis quizzen en een DIY rondleiding hebben?

Vraag ernaar bij het personeel! 
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ZOEK DE VIJF
VERSCHILLEN



Hoi! Mijn naam is Gijs. Ik ben de mascotte van het
Natuurcentrum. Ik hou alles op het eiland in de gaten.

Sinds kort bestaat het ‘Programma van Gijs’! 
Dat is een verzameling van allemaal leuke dingen om

te doen. Door deze hele lijst aan activiteiten kan
iedereen zich gemakkelijk een hele dag vermaken op

het Natuurcentrum! 
Je kunt zelf kiezen wat je wilt doen en hoeveel leuke

activiteiten je wilt combineren. Mijn tip? Probeer alles
ten minste één keer uit.

Ik ben Gijs!

GIJSHET PROGRAMMA VAN

Welke activiteiten horen bij Het Programma van Gijs?

Geniet van een picknick, klaargemaakt door Lunchroom Gijs

Speel één van onze XL-spellen 

Ontdek zelf de boerderij met Gijs Wegwijs; de DIY rondleiding

Test je kennis met een boerderij quiz

Gijs loves plantjes! Ruil een stekje in de Planten Bieb

Leer van alles over de dieren met de Grote Boerderij Ontdekkingstocht

Ga op avontuur op de boerderij én in het park met de Super
Speurtocht

Gek op dieren? Doe mee met De Beestenboel van Gijs en leer alles
over een specifiek dier, aangevuld met knutselactiviteiten of spelletjes

(Vanaf het voorjaar weer te doen) Ontdek of je groene vingers hebt
met ‘Plant Je Plantje
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& ook een speciale NC boerderij memory, 
ringgooien en mikado

      Dobbelspel                                  Jenga    

XL SPELLEN
Te huur bij het Natuurcentrum voor slechts €2,50 per spel
Een hele middag plezier? Huur 4 spellen voor slechts €7,50.

HET PROGRAMMA VAN

Reserveren kan via activiteiten@ncgorcum.nl. Liever vandaag spelen?
Vraag bij een medewerker naar de beschikbaarheid!



BEDANKT
VOOR JE
KOMST !
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VOLG ONS OM OP DE
HOOGTE TE BLIJVEN


