
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!

ETEN

Reserveringen voor in het grand café maakt u via: www.hortusleiden.nl/tafel-reserveren of 071-527 50 84.

Moestuin

Salade geroosterde groente √ €  11,75
Pastinaak, knolselderij, pompoen en biet 

Supplement gegrilde kip €  2,45

Parelcouscous salade √ €  11,75
Spinazie, feta, zongedroogde tomaat en olijven  

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

Kroketten 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 

Wisselend HomeMade® warm gerecht
Vraag naar ons seizoensgebonden aanbod



Welkom
Namens het gehele team heten wij u van harte welkom in het Grand Café van de Hortus botanicus 
in Leiden. 

Dutch Cuisine 
Simon, onze chef-kok, maakt smakelijke gerechten volgens het principe van Dutch Cuisine. 
Met de prachtige producten van Nederlandse bodem bereidt hij heerlijke gerechten die ook nog 
eens goed zijn voor het milieu.  Dutch Cuisine staat voor: lokaal inkopen, rekening houden met 
wat er te koop is in ieder seizoen en koken via het 80/20 principe. Groenten heeft bij ons de 
hoofdrol (80%) en een duurzaam stuk vlees of vis is bijzaak (20%). Zo zijn de gerechten minder 
belastend voor het milieu en kan jij zonder zorgen genieten van een heerlijke en gezonde maaltijd.

Ingrediënten uit de tuin 
Buiten de prachtige bloemen en planten die te vinden zijn in de Hortus, groeien er ook diverse 
soorten groente en fruit in de Botanische tuin. Ons keukenteam verwerkt deze dan weer tot 
ingrediënten die gebruikt worden in de gerechten op de menukaart. 

Om deze ingrediënten zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, worden ze na het oogsten direct 
ingemaakt of verwerkt tot een product dat lang houdbaar is.

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 een soepje, brood met een kaaskroket en diverse  €  13,75
soorten kaas, boter en een salade van appel √  

 
Soepen
Maaltijdsoep van pastinaak met beukenzwammetjes, coulis van waterkers  €  6,75
en een handje tuinkruiden √  

Seizoenssoep
Wisselende soep uit het seizoen of van “no waste” ingrediënten geserveerd  €  6,75
met brood en boter √

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. 

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

Boeren Leidse kaas √ €  8,75
Chutney van pompoen uit eigen tuin, tomatensalade en walnoot  

Rosé gebraden rosbief €  9,75
Piccalillymayonaise, witlof, ingemaakte beukenzwammetjes en pittenmix 

Huisgemarineerde zalm in groene kruiden €  9,75
Mierikswortelcrème, geschaafde venkel en ingemaakte komkommer 

Gebakken geitenkaas √ €  8,75
Compote van peer uit eigen tuin, geroosterde hazelnoot en honing

Geroosterde winterse groente √ €  8,75
Gebakken paddenstoelen, truffelmayonaise en pittenmix


