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Welkom bij Luhu, het eerste café in Nederland dat wordt gerund door doven! 
Iedereen die in het café werkt is doof en gebruikt Nederlandse Gebarentaal. 
Maar geen zorgen, aan communicatiemogelijkheden geen gebrek: probeer 
gerust te gebaren, wijs aan wat je wilt of schrijf het even op. Ons doel is om 
je ervan bewust te maken dat communicatie niet alleen maar via spraak is!

Goede ervaring gehad? Wil je vaker terugkomen? Bij ons kun je ook een 
eigen feest hosten, zoals voor je verjaardag, diploma-uitreiking, pensioen, 
of voor welke speciale gelegenheid dan ook! We reserveren graag een paar 
tafels voor kleinere groepen. Op bepaalde dagen en voor grotere groepen 
kunnen we besloten bijeenkomsten organiseren voor maximaal 60 personen.

Ben je op zoek naar een plek om te vergaderen? Wij bieden verschillende 
arrangementen aan, van onbeperkte koffie/thee voor een paar uurtjes tot 
een volledig verzorgd luncharrangement voor de hele dag. Kleine of grote 
groepen, wij hebben altijd plek voor jou!

Als je geïnteresseerd bent en graag de mogelijkheden wilt bespreken, stuur 
ons dan een mail via drink@luhu-koffie.nl. Wij zien ernaar uit om met je samen 
te werken en om jouw speciale gelegenheid onvergetelijk te maken!

Welkom bij Luhu!

Bekijk het menu in de 
Nederlandse Gebarentaal!

Scan de QR-code.

Welcome at Luhu!
Do you want to read 
the menu in English? 
Scan the QR-code.



Sam Pattipeiluhu

Toen we bezig waren met het bedenken van een naam voor het café, waren we op 
zoek naar iemand die een belangrijke rol had gespeeld in de dovengemeenschap 
en inspirerend was voor individuen en organisaties. We wilden ook graag iemand uit 
een minderheidsgroep kiezen, omdat deze groep vaak ondervertegenwoordigd is in 
de geschiedenisboeken. Na beraad wisten we dat we het werk van Sam Pattipeiluhu 
eer aan moesten doen.

Sam Pattipeiluhu werd geboren in 1950 in Sorong, Indonesië en werd op jonge leeftijd 
doof. Hij emigreerde met zijn familie naar Nederland, waar hij zich zou ontwikkelen tot 
een voorvechter binnen de dovengemeenschap. 

Sam was ontevreden over de kwaliteit van het dovenonderwijs en benadrukte altijd het 
belang van een goede opleiding voor doven om meer te kunnen bereiken in de samenleving. 
In een interview zei hij ooit: “Veel mensen in het dovenonderwijs hebben geen goed beeld 
van doven. Ze kennen de dovenwereld eigenlijk niet. Slechts een handjevol mensen in het 
onderwijs neemt de moeite om zich daar echt in te verdiepen. Maar het gevolg is wel dat er 
besluiten genomen worden die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.” 

Sam was tegen oraal onderwijs, dat volgens hem de ontwikkeling van een doof kind zou 
afremmen. Hij was de eerste dove leerkracht in Nederland en communiceerde met zijn 
leerlingen in Nederlandse Gebarentaal. 

Helaas overleed Sam veel te jong in 1996 op slechts 46-jarige leeftijd.

We zijn oprecht geïnspireerd door het gedachtegoed van Sam Pattipeiluhu en willen dat 
graag laten doorschemeren in de naam van ons café. We hebben ervoor gekozen om het café 
gedeeltelijk naar Sam te vernoemen omdat we zijn bijdrage aan de dovengemeenschap willen 
herdenken en omdat we zijn culturele achtergrond willen eren. We hopen dat ons café een 
plek kan zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar de gedachtegoed van Sam Pattipeiluhu 
centraal staat.

Illustratie Sam Pattipeiluhu: Daniel Schoevaart.



Uit gesprekken met de familie van Sam Pattipeiluhu over de naam Luhu 
bleek dat de naam Luhu al te bestaan en is het een legende dat vooral 
onder Molukkers leeft om twee morele waarden mee te geven: nooit opgeven 
en onafhankelijkheid. We willen graag recht doen aan de naam en delen dus 
een samenvatting van de legende.

Ta Ina Luhu was de oudste dochter van koning Luhu en keizerin Puar Bulan van het land Luhu op 
het eiland Seram in Maluku. Toen Nederlandse kolonisten het land aanvielen tijdens de Pongi-
oorlog of de Huamual-oorlog, stierven koning Luhu en zijn familie tijdens de oorlog. Ta Ina Luhu 
was de enige overlevende en werd gevangen genomen en naar Ambon gebracht om de vrouw van 
een Nederlandse krijgsheer te worden. Toen ze weigerde, werd ze verkracht door de commandant. 

Ta Ina Luhu ontsnapte vervolgens uit Ambon en vond onderdak bij koning Soya in het land Soya, 
waar ze werd verwelkomd als deel van de koninklijke familie. Na enkele maanden in het paleis 
bleek ze zwanger te zijn, dus ze besloot om het paleis te verlaten om de familie van koning Soya 
niet lastig te vallen. Ze ontsnapte stiekem en reed op het paard van koning Soya naar de top van 
een berg, waar ze bewusteloos neerviel. Toen ze bijkwam, probeerde ze op te staan en haar paard 
naar een schaduwrijke guaveboom te leiden. Daar bleef ze totdat ze zichzelf en haar paard had 
gevoed met guavevruchten en water uit een beek. 

Toen de soldaten van koning Soya haar vonden, verdween Ta Ina Luhu plotseling op magische 
wijze. Sindsdien wordt ze gezien als een geest die mensen, vooral kinderen, lastigvalt en heet 
ze oma Luhu, in het Indonesisch Nene Luhu.

De legende van Nene Luhu 



Interieur aangepast aan doven

Voordat we Luhu gingen openen, moest het café nog worden opgeknapt. Bij het 
opknappen hebben we bewust gekeken naar wat goed bij doven past, wat ons goed 
helpt in bijvoorbeeld ons werk en waar we als doven trots op kunnen zijn. We zetten 
deze even op een rij!

De kleur turquoise
Het eerste wat jou misschien opvalt als je binnenloopt is onze kleuraccent turquoise. Dit is 
de kleur van doven. Waarom dat zo is, is niet precies bekend. Meestal kiezen organisaties van 
doven turquoise als hun hoofdkleur. In de logo van Luhu zie je dat ook terug.

Ronde tafels
Als doven met elkaar praten, willen ze elkaar goed kunnen zien. Gebarentaal is namelijk een 
visuele taal en dan helpt het niet als er mensen in het gezichtsveld van anderen zitten. Dat los 
je eenvoudig op met ronde tafels!

Spiegels
Boven het koffieapparaat vind je spiegels. Handig voor onze dove medewerkers als ze koffie 
aan het zetten zijn. Ben je iets vergeten, of wil je je bestelling nog snel aanpassen? Dan helpt 
het niet om hen te roepen. Wuif naar de spiegels en de medewerker ziet jou dan!

Licht
We hebben gekozen voor een licht interieur. Vroeger was het café een bruin café en dat was 
nogal donker. Doven moeten elkaar immers goed kunnen zien. Een licht interieur is ook fijn 
voor doofblinden, die de gebaren dan beter kunnen zien.

Bar
De bar stond vroeger op een andere plaats. We hebben de bar nu verplaatst 
naar deze plek, zodat we een mooi overzicht hebben over de hele ruimte, 
inclusief de tuin! Zo zien we in één oogopslag wat er gebeurt, 
handig als we niet kunnen horen.



Bij de koffie

Espresso   2,80
Dubbele espresso   4,00
Americano   2,90
Cappuccino   3,10 
Latte macchiato   4,10
Verse muntthee   3,30
Verse gemberthee   3,30 
Warme chocolademelk   3,60

Met slagroom + 0,50

Met shot koffiesiroop + 0,50 
(karamel/vanille/hazelnoot)

Warme dranken

Zie de bar wat we vandaag 
hebben gebakken.

TO GO?
Dat kan!

 Alle warme dranken en onze patisserie zijn ook to-go.
 Voor alle melk is ook een plantaardig alternatief verkrijgbaar. 
 We hebben ook decaf koffie!



Thee
Alle thee 2,90

Rooibos - Geschenk van de Nijl
Een rooibosthee met een fruitige maar 
vooral ook kruidige scherpte die er voor 
zorgt dat je wil blijven drinken.

Rooibos - Geschenk van de Nijl
Een rooibosthee met een fruitige maar vooral 
ook kruidige scherpte die er voor zorgt dat 
je wil blijven drinken. (Citroengras, banaan, 
chilipepers, citrusschil, etc.)

Rooibos - Chai kruidenmelange
Een moderne en trendy rooibos die eenvoudig 
goed is. De milde rooibos combineert heel goed 
met de kruiden die een Chai zo kenmerken. 

Zwarte thee - Lady Grey
Een klassieker in de theewereld. Bekend bij 
de “dames van weleer”. Bergamot verrijkt 
met kleurrijke oranjebloesem.

Zwarte thee - Droom van Groningen
Fruitige zwarte thee met appel, rozenbottel, 
sinaasappelschil en braamblad. Heerlijke 
melange die altijd en overal kan worden 
gedronken!

Vruchtenthee - Mango en limoen
De kruidige hibiscusbloesem combineert 
perfect met de mango en de limoen.

Oolong - Milky oolong (L)
Deze thee heeft een karakteristieke zachte 
en melkachtige smaak.

 
Witte thee - Champagne
Een zachte thee met een frisse en fruitige 
smaak. De thee heeft een licht champagne 
karakter.

 
Groene thee - Cactusvijg
Een interessante combinatie van groene thee 
en cactusvijgen.

Groene thee - China Sencha (bio)
De klassieker onder de groene theesoorten.

Kruidenthee - Goedemorgen
Een thee die ideaal is om de dag mee te 
beginnen. Een heerlijke kruidenmelange 
die het ontbijt prima afrondt. (Citroengras, 
zoethoutwortel, etc.)

Kruidenthee - Butterfly Love
Een kleurrijke kruidenmelange met een zoete 
en fruitige smaak. (Appel, peer, citroengras, 
etc.)

Kruidenthee - Vata
Een perfecte thee voor een ontspannend 
moment na een inspannende activiteit. 
(Kaneel, gember, citroenschil, etc.)



Koude dranken 
Frisdrank   2,90
Cola | Cola Zero | Fanta | 7up | Rivella | Ginger 
ale | Bitter lemon | Cassis | Lipton ijsthee 
Lipton green | appelsap | Spa blauw | Spa rood

Chocomel    2,90
Fristi    2,90
Limonade    1,75
Melk    2,30
Karnemelk    2,30
Verse jus d’orange    3,50

Bieren
Wij halen onze bieren van de Groningse 
bierbrouwerij Martinus. Je proeft dus écht 
lokaal bier. Check ook onze borden of we 
een seizoensspecial hebben!

Martinus - Lager der A    3,65
Martinus - Blond    4,10
Martinus - Jozef    4,85
Martinus - Nuchter    4,85
Martinus - Quadrupel    5,30

Wijnen
Rood
Fleur d’Artagnan - Cote de Casogne
Frankrijk    4,95

Vignobles Ferrandiere - 
Merlot Frankrijk    5,95

Wit
Fleur d’Artagnan - Cote de Casogne 
Frankrijk    4,95

Due Torri - Pinot Grigio
Italië    5,95

Prosecco    4,95

Mimosa    4,95

Borrel
Bitterballen (vegan)     4,95
6 stuks. 

Kaasplankje    4,95
Jonge en oude kaas.

Vleesplankje    5,95
Groninger worst en fuet.

Nachos uit de oven    8,50
Tortillachips, geraspte kaas, bosui, 
stukjes paprika, crème fraîche.

Loaded fries    6,95
Zoete aardappelfriet bedekt met geraspte kaas.

Vegan loaded fries     7,50
Zoete aardappelfriet bedekt met vegan cheddar.



Ontbijt
We serveren de hele dag ontbijt. 

Alle gerechten met een  zijn huisgemaakt.
Alle gerechten met een  zijn vegan.

Wentelteefjes      6,50
Twee dikgesneden sneetjes brood met vers fruit en poedersuiker. 

Kleine start    6,95
Croissant, jam , verse jus d’orange en kopje koffie/thee.

Gezonde start      7,50
Vegan bananenbrood , verse jus d’orange en kopje koffie/thee .

Grote start    9,95
Croissant, jam , verse jus d’orange, kopje koffie/thee, mini-broodje, 
plakje kaas en gekookt ei.   

Vraag de bediening naar de allergenen.



Lunch
We serveren lunch van 11:00 tot 14:30 uur.

Alle gerechten met een  zijn huisgemaakt.
Alle gerechten met een  zijn vegan.

Wortel-gembersoep  
Wortel, gember, kokosmelk en limoen, geserveerd met geroosterde 
amandel en vegan feta. Geserveerd met Libanees brood.   7,50

Extra Libanees brood  + 1,25

Soep van de dag 
Zie ons bord wat vandaag de soep van de dag is.   Zie bord

Flatbread eiersalade 
Eiersalade  en rucola.    7,20

Flatbread zalm 
Zalm en kruidenroomkaas.     8,20

Brood met kroket  
Twee vegan kroketten, meergranenbrood en Groningse mosterd.  8,95

Lunchplankje van drie minibroodjes, de drie bovenstaande 
soorten beleg en een kopje soep naar keuze    9,95

Tosti de luxe
Kaas, salami, gegrilde paprika, pijnboompitten en Italiaanse kruiden.  7,95

Vegan tosti 
Vegan cheddar, bosui, ananas en chilivlokken.    6,95

Vraag de bediening naar de allergenen.



Lunch

Hamburger     10,95
Rundvleesburger  in zachte bol met sla, gebakken ui, tomaat en Luhusaus. 
Friet erbij +3,00

Brood met uitsmijter    7,95
Dikgesneden plakjes brood met drie gebakken eieren, 
tomaten, plakjes kaas en salami.

Quiche     9,50
Stuk hartige taart met broccoli, mozzarella, ui en cherrytomaten.

High tea (vanaf 2 personen, minimaal 1 dag van tevoren reserveren)  19.95 p.p.
Scones, jam, lemon curd, clotted cream, mini-quiches (allemaal huisgemaakt  ). 
Mini-sandwiches en chocolade. 

Reserveren via drink@luhu-koffie.nl of Instagram: @luhu_koffie)
Vegetarische versie is ook mogelijk. Dit graag aangeven bij uw reservering. 

Kindermenu
Kindertosti   4,00
Met salami, kaas of beide.

Ik doe mee met de volwassenen   4,00
Kinderversie van onze wentelteefjes.

Minigroentetaartje    5,00
De gezondere keuze! Met broccoli en kaas 
Zoete aardappelfriet erbij +2,00.

Feest met bananenbrood  4,00
Vegan bananenbrood  met hagelslag en karamelsaus.

Vraag de bediening naar de allergenen.




