
Wij beschikken over allergenen informatie van onze gerechten.  
U kunt informatie vragen bij onze medewerkers.

Duurzaam genieten

De menukaart is samengesteld op basis van seizoensproducten van Nederlandse bodem en 
gezonde voeding. Uiteraard heeft onze chef  gebruik gemaakt van kruiden en specerijen die  
u tegenkomt in de tuin van Hortus botanicus Leiden.

Dutch Cuisine
‘Dutch Cuisine’ is de beweging die de nieuwe Nederlandse keuken en eetcultuur op de kaart zet.  
In de keuken spelen verse groenten een hoofdrol en vlees en vis een bijrol. Dutch Cuisine maakt de 
unieke en creatieve identiteit van de Nederlandse keuken zichtbaar en tastbaar. Je kookt uit je eigen 
streek en van het seizoen.

Gezond
Voor een uitgebalanceerd menu hebben wij veel groenten, fruit, peulvruchten en noten verwerkt in 
onze gerechten. Uiteraard serveren wij ook een ruime keuze aan vegetarische en veganistische items. 
Allemaal met minder zout en suiker.

Homemade
Op basis van de overtuiging dat er zo min mogelijk voedselverspilling moet zijn in de wereld, 
verwerken wij restproducten, afkomstig van leveranciers en de keuken. Uiteraard met gegarandeerde 
kwaliteit en met een verrassende smaakbeleving voor u gemaakt. De  gerechten  die met deze aanpak 
tot stand komen, dragen op de menukaart het label ‘Homemade’.

Cadeau doen
Wanneer u de smaken van de Hortus botanicus ook mee naar huis wilt nemen dan kan dat.
De speciaal voor u geselecteerde Hortus thee, Puro koffie, Pinky Rose siropen en Hortus bier van de 
Pronck Brouwerij. Cadeau doen kan natuurlijk ook.

Geniet onbezorgd, wij zorgen  voor het milieu.

WELKOM IN ONZE HUISKAMER.
Geniet van verse ingrediënten die met zorg zijn gekozen door lokale leveranciers.

Allemaal werken we dagelijks met passie voor de natuur. En dat proeft u.

DRANKEN &ZO



Suzie’s 
‘Suzie bakt’ uit Oegstgeest is een bevlogen 
lokale patissier en werkt alleen met natuurlijke 
geur-, kleur- en smaakstoffen. Puur en eerlijk

Glutenvrije snickertaart € 2,50
Dadeltaart zonder toegevoegde suikers € 3,25
Cheesecake met frambozen € 3,75 
Worteltaart met pecannoten € 3,75

Hollandse appeltaart € 3,75
Hollandse appeltaart met slagroom € 4,25

High tea  
(vanaf 2 personen) € 8,50 p.p.
Keuze uit koffie of thee, met karaf  
water, glas verse jus d’orange, 
4 kleine stukjes taart naar keuze uit  
Suzie’s assortiment

High tea luxe  
(vanaf 6 personen) € 12,00 p.p.
Keuze uit koffie of thee, (alcoholisch) drankje 
naar keuze, assortiment zoet zoals soesjes met 
karamel/zeezout, mini eclairs, mini macarons 
en mini muffins, mini gebakjes, charcuterie, 
noten, olijven, groenten, fruit en soepje van 
de dag

Borreltijd
Trakteer uzelf op onze speciale borrelplanken 
of kies de gezonde borrel of één van de 
klassiekers

Koud 
Borrelplank noten, popcorn, chips,  
groenten, olijven en fruit (vega) € 12,50
Borrelplank biologische kaas met  
noten, groenten en fruit (vega) € 14,50
Borrelplank biologische kaas, worst, 
gedroogde ham en vis met brood € 17,50

Warm 
Borrelplank gemengd  bitterbal,  
garnaal, kaasstengel en bieterbal 12 st. € 12,50
Borrelplank 8 bitterballen,  
biologische kaas en worst € 14,50
Borrelplank kaasstengel, bieterbal en 
zeewierbitterbal (vega) 12 st. € 12,50

Gezonde borrel
Bakje gemengde noten en olijven € 4,25
Bakje vergeten groenten chips, kerrie  
popcorn en homemade kroepoek € 6,25

Klassiekers
Portie kaas met mosterd en  
cornichons (8 stuks) € 6,50
Portie worst met mosterd en 
cornichons (8 stuks) € 6,50
Portie bitterballen met  
mosterd (8 stuks) € 8,50
Portie kaasstengels met  
chilisaus (8 stuks) € 4,50

High wine
Flesje cava met borrelplank  
naar keuze € 29,50

High Hortus beer
4 flesjes Hortus bier met  
borrelplank naar keuze € 29,50

Koffie
Koffie € 2,50 
Espresso € 2,50 
Dubbele espresso € 3,10 
Cappuccino € 2,80 
Flat white € 3,30 
Koffie verkeerd € 2,80 
Latte macchiato € 3,00 

Thee - vers € 2,80
Ingrediënten naar keuze  
vanuit weckpotten;
Citroen
Sinaasappel
Kaneel
Steranijs
Gember
Munt
Citroenmelisse

Thee - gedroogd € 2,50
Deze losse schep thee is ook  
verkrijgbaar in de shop
Rooibos Honing
Hortus Royal, witte en groene thee
Korenbloesem Earl Grey, zwarte thee
Hortus Ginkgo Thee, groene thee
Sinaasappel Bloesem Oolong 
‘Beter met planten’ theemelange

Fris 
Coca-Cola regular & zero € 2,60 
Fanta orange & cassis € 2,60 
Fuze tea peach & green € 2,60 
Sprite € 2,60 
Finley ginger ale, tonic & bitterlemon € 2.60 
Rivella € 2,60 
Chaudfontaine blauw € 2,60 
Chaudfontaine rood € 2,60

Vruchtensap
Verse jus d’orange klein € 3,10 
Verse jus d’orange groot € 4,60 
Schulp appelsap € 2,60 
Minute mate tomatensap € 2,60 

Zuivel
Melk/karnemelk € 2,60
Sojamelk € 2,60
Fristi € 2,60 
Chocomel € 2,60 
Warme chocolademelk € 3,20 
Met slagroom € 0,50 

Water / Siroop
Homemade € 1,50
Ice Tea
Kindersiroop
Flavoured water
Pinky Rose alcoholvrije cocktails € 3,50
Pinky Rose puur siroop in de smaken:
Chili Grapefruit

Dark Caramel Sea 
Floral Ginger & Orange
Spiced Lemon & Rose
Straight Lemon
Deze siropen zijn ook verkrijgbaar in de shop

Bier 
Hortus bier  
(met ingrediënten uit de tuin) € 3,80 
Pronck bier in diverse smaken € 3,80 
Deze Leidse biertjes zijn ook  
verkrijgbaar in de shop
Heineken € 2,80 
Heineken 0,0% € 2,80 
Amstel Radler € 2,80

Wijn € 3,70 
Sauvignon blanc, wit
Merlot, rood 
Grenache, rosé
Cava per fles € 19,50
Wijn per fles € 19,50

Reserveringen voor in het grand café maakt u via: planning@hortusgrandcafe.nl of 071-527 50 84.


