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Hortus Grand Cafe en online bestellen 
Hortus Grand Café is zeer blij u weer welkom te heten en is er klaar voor. Wij garanderen u maximale hygiëne en 
voedselveiligheid zodat u onbezorgd kunt genieten. Uw bezoek aan de tuin van Hortus botanicus of uw 
ontspanningsmoment in ons Grand Café is op enkele plaatsen aangepast. U kunt nu bestellen via een online 
bestelplatform. Richt uw telefooncamera op de QR code en plaats uw bestelling. Hierdoor is er voor u en onze 
medewerkers beperkte tafelservice nodig. Plaats nu uw bestelling online. 

 

Groen Vakmanschap 
Dit jaar staat in het teken van ‘Groen Vakmanschap’. Een thema dat goed bij de Hortus past en zeker ook bij het 
Hortus Grand Café, want van de kennis en kunde van de medewerkers plukt de Hortus al eeuwen de vruchten. 
Zonder vakmanschap zou de collectie er niet zo goed bij staan en zou plantenkennis verloren gaan. 
 

Tuintopper 
Op onze seizoensgebondenkaart staat een top-ingrediënt uit de Hortus botanicus centraal. Hiervoor kiezen we 
verschillende soorten kiemgroenten en spruitgroenten zoals bietenscheuten, preischeuten en tuinkers. Deze kleine 
plantjes kunt u thuis ook zelf gemakkelijk kweken en zijn erg leuk én lekker  te gebruiken voor verschillende 
gerechten. De bekendste soort is tuinkers. Andere soorten zijn luzerne (alfalfa), broccoli-kers, fenegriekkers, 
rodekoolkers, rucolakers, radijskers, mosterdkers en Chinesebieslookkers. Ook de kiemen van sommige bloemen 
zoals de zonnebloem kunnen geconsumeerd worden. Kiemgroenten bevatten veel vitaminen en mineralen. Ook 
bevatten de kiemplantjes veel antioxidanten. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen kiemgroenten en 
spruitgroenten, waarbij kiemgroente in het licht worden geteeld, in tegenstelling tot spruitgroente, zoals taugé en 
alfalfa, die door teelt in de duisternis wit blijft. Kiemgroenten zijn culinair interessant door de veelal krachtige 
kruidige smaak. 
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Ploughmans lunch  
De ploughmans lunch was oorspronkelijk precies wat het aangeeft, het is een snelle makkelijke lunch voor de 
ploegers, de mannen en vrouwen die op het land werken. Brood, een homp kaas en een appel. Wij hebben deze 
lunch in een nieuw jasje gestoken. 
 
Wij serveren een plank met verschillende soorten kaas en      13,75  
vleeswaren met brood, boter en een salade van appel.  
         

Soepen 
Maaltijdsoep  van geroosterde wortel geserveerd met radijscress en een handje tuinkruiden  6,75  
     
Seizoenssoep 
Wisselende soep uit het seizoen of van “no waste” ingrediënten geserveerd met brood en boter  6,75  
    
 

Brood & zo  
Wij serveren versgebakken brood van Friese bakker Ús Bertus uit Leiden: Alte Ambacht broden. Dit zijn broden 
waarvan het deeg een nachtje rust na het kneden. Door deze manier van werken, zijn toevoegingen als 
broodverbeteraars niet nodig. Kortom, een ambachtelijk brood zoals het hoort.  
 

Brood keuze  
Wij hebben twee smaken 

- Goud (desem bloem, zonnebloempitten, lijnzaad, sesam en rogge) 
- Triple (volkoren desem, pompoenpit en cacao) 

 
Boeren Leidse kaas         8,75  
mosterdmayonaise, walnoot, radijs, rucola en erwtenscheuten   
 
Rosé gebraden rosbief         9,75 
truffelmayonaise, geraspte oude kaas, gegrilde groene asperges, pittenmix en rucola 
 
Huis gemarineerde zalm in groene kruiden        9,75 
tuinkers, kruidenroomkaas, gefrituurde kappertjes en komkommerlinten  
 
Falafel           8,75  
hummus, gegrilde courgette, coulis van gepofte paprika en rucola            
 

De moestuin 
Groene salade met verschillende groenten en kruiden uit eigen moestuin. 
geserveerd met brood en boter        8,75  
Supplement gegrilde kip          2,45 
 
Orecchiette met pesto en geroosterde groentesalade      8,75  
Deze vegan pesto is gemaakt met cashewnoten, hennepzaad en zeesla om zonder dierlijke producten een 
heerlijke smaak te bieden. Samen met orecchiette (pasta) en geroosterde groenten is dit een smaakvolle 
maaltijdsalade. 

 

Lekker warm 
HomeMade® 
Op basis van de overtuiging dat er zo min mogelijk voedselverspilling moet zijn in de wereld, verwerken wij 
restproducten, afkomstig van leveranciers en van onze keuken. Uiteraard met gegarandeerde kwaliteit en met een 
verrassende smaakbeleving voor u gemaakt! De gerechten die met deze aanpak tot stand komen, dragen op onze 
menukaart het label HomeMade®. 
 
Leidsche tosti (kan ook vegetarisch)       6,75 
focaccia met komijn, boerenkaas, ham en HomeMade® tomatenchutney 
 
Duo kroket op brood (kan ook vegetarisch)       8,75  
kroketten van de Bourgondiër met mosterdmayonaise   
 
HomeMade® groentequiche        7,75  
eieren, crème fraîche, courgette, paprika, prei en gegratineerde kaas  
  



Zoet 
Oudhollandse Appeltaart met of zonder slagroom   3,75  
Dadeltaart HomeMade®      3,90 
Citroen merengue taartje                      3,75  
Muffin double chocolate      3,75 
Cheesecake aardbei      3,90 
Gebak van de dag       3,75 
 

Borreltijd  
Trakteer uzelf op één van de klassiekers! 
 
Klassiekers koud 

Borrelbrood met dips (aioli, hummus, boter en zeezout)  6,25  
Portie lokale Leidse kaas met mosterd en cornichons   5,75  

Portie luxe gemengde noten en olijven    4,75  
 
Klassiekers warm 
Bitterballen met mosterd (8 stuks)     7,75 

Bieterballen met truffelmayonaise (8 stuks)     7,75  

Kaastengels met chilisaus (8 stuks)     5,75  
Garnalen kroketjes met saffraan aioli 5 stuks   7,50 
Mix van Warme klassiekers 8 stuks     8,50 
 

 
Warme dranken 
Koffie         2,80 
Espresso        2,80 
Dubbele espresso        3,70 
Cappuccino         3,10 
Flat white        3,50 
Koffie verkeerd        3,10 
Latte macchiato        3,30 
 
Thee - vers        3,10 
Citroen gember 
Gember 
Citroen 
Munt 
Munt citroen 
 
Thee - gedroogd        2,80 
Deze losse thee is ook verkrijgbaar in de winkel 
Rooibos honing 
Hortus Royal, witte en groene thee 
Korenbloesem Earl Grey, zwarte thee 
Hortus Ginkgo Thee,  groene thee 
Oolong, sinaasappelbloesem  
Groene Vingersthee, groene thee met citroengras 
 

Fris 
Coca-Cola regular & zero       2,90 
Fanta orange & cassis       2,90 
Sprite         2,90 
Fuze tea peach, green  & sparkling     2,90 
Ginger ale. tonic & bitterlemon       2,90 
Chaudfontaine plat en bruis     2,90 
 

Vruchtensap 
Verse jus d’orange klein        3,40 
Verse jus d’orange groot       4,90 
Schulp appelsap         2,90 
Minute maid tomatensap        2,90 
 

  



Zuivel 
Melk/karnemelk       2,90 
Fristi        2,90 
Chocomel       2,90 
Warme chocolademelk melk of puur    3,55 

 
Limonades 
Kindersiroop       1,50 
Pinky Rose siroop in de smaken:      3,90 
Chili Grapefruit  
Floral Ginger  
Orange 
Spiced Lemon & Rose 
Straight Lemon 
 

Bier 
Hortus bier (ingrediënten uit de tuin)    4,50 
Pronck bier in diverse smaken     4,50 
Heineken       3,10 
0.0%          3,10 
Amstel Radler         3,10 
 

Wijn per glas       4,10 

 
Wit 
Verdejo, Spanje 
Frisse witte wijn met smaak van wit fruit, frisse geur van Citrus 
Chardonnay, Frankrijk 
Romige smaak met rijp fruit en een klein houtje, geur van vanille en tropisch fruit 
Rood 
Primitivo, Italie 
Volle sappige smaak met veel fruit met een geur van rijpe bosvruchten 
Merlot, Frankrijk 
Sappig en zachtrood fruit in de smaak, milde kruidigheid, soepel rond en toegankelijk 
Rose 
Grenache, Frankrijk 
Zachte smaak met frisse frambozen aardbei, rood fruit en kruidig in geur 
 
Wijn per fles       24,50 
Cava per fles        24,50 
 
 
 
 
 


