
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELKOM IN ONZE HUISKAMER 
Geniet van verse ingrediënten die met zorg zijn gekozen door lokale leveranciers. 
Iedereen werkt dagelijks met passie voor de natuur. En dat proeft u! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limoenblad – Citrus Hystrix 

TUINTOPPER 
Elke maand staat een top-ingrediënt uit de Hortus botanicus centraal. 

 
Limoenblad (tropische kas) 
Limoenblad wordt ook wel Mauritius papeda, makroet of 
citroenblad genoemd; in Indonesië heet het blad Jeruk 
purut, in Thailand bai makroet. Citrus hystrix komt in 
heel Zuidoost-Azië voor. Het geurige blad speelt een 
grote rol in de keuken van Thailand en Laos, waar de 
plant oorspronkelijk vandaan komt is niet meer te 
achterhalen. Hij groeit uit tot een boom van zo’n 12 
meter hoog met kantige, afgevlakte jonge takken en 
korte doorns. Het donkergroene blad bestaat uit twee 
delen. De vrucht (‘Jeruk lime’) van zo’n 7 centimeter groot 
wordt in de keuken gebruikt en voor shampoo. De  
blaadjes zijn bij de toko te koop, soms vers, vaak in 
gedroogde of bevroren vorm; de laatste behouden hun 
geur beter dan gedroogde blaadjes 

 

 
Beter met planten 
Van aspirine tot opium: veel van onze geneesmiddelen komen oorspronkelijk uit planten, sommige worden 
zelfs nu nog uitsluitend uit planten gewonnen. Noten, goji bessen en hennepzaad zijn niet aan te slepen nu 
ze de status van superfood hebben bereikt. Op basis van zulke ingrediënten hebben wij gezonde gerechten 
voor u samengesteld gedurende de tentoonstelling ‘Beter met planten’. 

 
Onno Kleyn 
Culinair journalist Onno Kleyn schreef de recepten voor een specerijenboekje en een soepenboekje; de 
Hortus botanicus zorgde voor de achtergrondinformatie over de ingrediënten. Vraag bij een bezoek aan de 
oudste tuin van Nederland om zo’n gratis receptenboekje. 

   

Tom ka kai | Thaise kip-kokossoep 
Oosterse smaken zoals laos, citroengras, Jeruk purut , rode peper zorgen    € 5,95 
voor een pittige smaaksensatie, aangevuld met malse kip een echte aanrader 
 

Seizoensoep Onno Kleyn 
Pastinaak soep uit het Hortus soepenboekje            € 5,95 
met brood en boter  

Gezonde bowl 
Biologische yoghurtbowl met garnering van HomeMade       € 4,50 
granola met goji bessen, noten, acaizaad en ahoornsiroop 
 



 
Suzie’s  
 ‘Suzie bakt’ uit Oegstgeest is een bevlogen lokale patissier die alleen 
met natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen werkt. 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 éclairs, mini macarons en mini muffins, mini gebakjes,  
charcuterie, noten, olijven, groenten, fruit en soepje van de dag 
 



BROOD & ZO 
Wij serveren vers gebakken brood van Friese bakker Ús Bertus uit Leiden: alte ambacht broden. Dit zijn 
broden waarbij 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. Het beleg bestaat uit 
bekende biologische producten van Nederlandse bodem en soms onbekende smaakmakers om u te 
verrassen! 

 
 

 
BELEG OP BROOD 
 
Huisgemaakte salade van gerookte Noordzee makreel  
met crème fraîche, biologische komkommer en gefrituurde kappertjes                         € 9,75 
 
Boeren Leidse kaas √ 
met mosterdmayonaise, walnoot, radijs en Rucola                                                         € 8,45 
 
Gegrilde rundergehakt 
met guacamole, zure room van de lokale boerderij, rode ui, tomaat en koriander            € 9,95   
 
Geroosterde  groenten van het seizoen √ 
met gele Muhamarra, groen kruidenolie en gemengde sla                                      € 8,25 
 
Pittig gekruide kip 
Harissa yoghurt en venkel-pompoensalade                 € 8,75   
 
Gebakken geitenkaas √ 
rode bietensalade met bijenhoning uit de Hortus                € 8,75 
De honing is ook verkrijgbaar in de shop 
 
Maaltijdsalade (klein of groot) √ 
quinoasalade met groene zomergroenten, salsa verde              € 8,75 /  € 11,75 
Geserveerd met brood naar keuze 
 
Warme gerechten op de volgende pagina. 
 
 
 
  

BROOD KEUZE  
Wij hebben drie smaken: 
 
 - Blond (Desem durumtarwe) 
 - Goud (Desem bloem, zonnebloempitten, lijnzaad, sesam en rogge) 
 - Triple (volkoren desem, pompoenpit en cacao)  
Klein portie kan natuurlijk ook. 

 



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 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’. 

 

 
 
Panini caprese met mozzarella, tomaat en basilicum uit onze pluk kar √                                      € 6,75 
 
HomeMade soep van de dag, met restant ingrediënten tegen voedselverspilling             € 5,95   
met brood en boter                                                                       
 
Pastinaak soep van Onno Kleyn uit het Hortus soepenboekje met brood en boter             € 5,95 
 
Leidsche tosti van focaccia met komijn, boerenkaas, ham en HomeMade tomatenchutney √ € 6,75 
 
Duo kroket van de Bourgondiër met huisgemaakte mosterdmayonaise                                        € 7,75 
 
HomeMade groentequiche √                                                                                                € 6,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

HORTUS SPECIALS 
 
Club sandwich op klassieke wijze 
Getoast brood met kip, ei, tomaat, bacon en komkommer                                       € 7,95 
 
Dagschotel 
Geen zin om te koken? Kom gezellig avondeten. Wij zijn open tot 18.00 uur                  € 9,95 
Vraag naar de dagelijks wisselende rijst-, pasta- en aardappelgerechten 



BORRELTIJD 
Trakteer uzelf op speciale borrelplanken of kies één van de klassiekers! 

 
Koud   
Borrelplank noten, popcorn, chips, groenten, olijven en fruit √   € 12,50 
Borrelplank biologische kaas met noten, groenten en fruit √     € 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 12 st. √   € 12,50 
 
Gezonde borrel √ 
Bakje gemengde noten en olijven       €  4,25 
Bakje vergeten groenten-chips, kerriepopcorn 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 
 

Pinky Rose 
Alcoholvrije cocktails uit ons Pinky Rose puur siroop assortiment!    €  3,50 
Smaken: 
 
Chili Grapefruit  ; smaakt als de Mexicaanse zomer met Jalapeno pepper 
Dark Caramel Sea Salt   ; smaakt als een exotische verrassing met nootmuskaat en kaneel 
Floral Ginger & Orange ; smaakt  als een zomers festival met lavendel  
Spiced Lemon & Rose   ; smaakt als een Thaise tuin met roos, rode peper, oriëntaalse kruiden 
Straight Lemon  ; smaakt als een frisse lente met limoen en lemongrass 
 
Ook schenken we flavoured waters en HomeMade Ice Tea     €  1,50 



DRANKEN OOK VERKRIJGBAAR IN DE SHOP 
 
THEE 
Geels koffie en thee sinds 1863 uit Haarlem heeft speciaal voor Hortus botanicus Leiden de volgende 
melanges samengesteld. Wij serveren de thee los met een bijzondere schenkkan. Een ware theebeleving. 
 
Als er één drankje is dat zich door de eeuwen heen heeft bewezen dan is het thee. Het wordt gemaakt van de 
gedroogde bladeren van de theeplant Camellia sinensis en al duizenden jaren genieten mensen er wereldwijd 
van. Het is er in vele variëteiten. Iedere thee heeft zijn eigen karakter bepaald door het land en de streek van 
herkomst. U vindt de theeplant in de tropische kas van onze tuin. 
 

KOFFIE 
Puro koffie; meer  dan 2 eeuwen geleden opende Leo Michielsen een kruidenierszaak in Breda, waar hij 
specerijen, thee en koffie verkocht. Ze maakte zich zorgen over de natuur in de toekomst en besloten de 
uitbuiting van onze aarde te stoppen door het regenwoud en de flora en fauna in koffieproducerende 
landen te beschermen. Puro is daarom een bewuste keuze. 
 
Koffie of Coffea is een geslacht van houtige planten. De meeste soorten (33) komen voor in tropisch Afrika en 
vinden hun oorsprong met name in Ethiopië. Op Madagaskar komen veertien soorten voor, in tropisch 
Zuidoost-Azië en op het eiland Mauritius drie soorten. Het zijn houtige planten die afhankelijk van de soort 
kruipend, struikvormig, boomvormig of liaanvormig groeien.. De bloemen staan in groepjes van 2 tot 20 bij 
elkaar in de bladoksels. Na regenval beginnen de bloemknoppen zich te ontwikkelen en acht tot twaalf dagen 
later treedt er een massale bloei op. De tweeslachtige bloemen zijn vier- tot negentallig en hebben vaak vijf 
witte, buisvormige vergroeide kroonbladen. De vrucht van de koffieplant is een steenvrucht. Elke vrucht bevat 
een pit met daarin de koffiebonen. Doordat de zaden bij het rijpen tegen elkaar aandrukken ontstaat de 
karakteristieke vorm. De gedroogde en gebrande zaden van de plant dienen als basis voor koffie. U vindt de 
koffieplant in de tropische kas van onze tuin. 
  

HORTUS BIER 
Brouwerij Pronck; een Leidse brouwerij met eigen ketels op een bijzondere locatie in hartje Leiden. In het 
voormalige schakelhuis van de energiecentrale brouwen zij hun eigenzinnige bieren. Proef nu ook Hortus 
bier, gebrouwen met kruidenmelanges uit de Hortus botanicus Leiden. Pronck is er in diverse smaken 
passend bij elk seizoen. U kunt gerst, hopbloemen en andere ingrediënten van bier vinden in de tuin. 
 

SIROOP 
Pinky Rose is een pure siroop met een breed assortiment met verrassende smaakcombinaties! 
Veel ingrediënten treft u ook aan in de tuin. 
Chili Grapefruit  ; smaakt als de Mexicaanse zomer met Jalapeno pepper 
Dark Caramel Sea Salt  ; smaakt als een exotische verrassing met nootmuskaat en kaneel 
Floral Ginger & Orange ; smaakt  als een zomers festival met lavendel  
Spiced Lemon & Rose  ; smaakt als een Thaise tuin met roos, rode peper en oriëntaalse kruiden 
Straight Lemon  ; smaakt als een frisse lente met limoen en lemongrass 
 

IETS TE VIEREN?  
Een receptie, borrel of feest? Hortus botanicus Leiden is DE locatie met de monumentale Oranjerie, het 
grand café, de tuinkamer en de kas. Ons team staat voor u klaar om uw bijeenkomst tot in de puntjes te 
verzorgen.  
 
 

Reserveringen voor in het grand café maakt u via planning@hortusgrandcafe.nl of 071-5275084 


