De Hortus biedt verschillende arrangementen aan. Stel uw eigen arrangement samen door aan de bestaande items
keuzes toe te voegen zoals een glas cava of een bezoek aan de Hortus. Een overzicht van keuzes vindt u in onze
online reserveringsmodule (te bereiken via de groene knoppen hieronder). Uw arrangement vindt plaats in een
van de bijzondere groene locaties van de Hortus. Vindt uw evenement binnen 10 dagen plaats? Bel dan 0715275144.

v.a.
€7,00

Kopje koffie of (verse) thee | Keuze uit lekkers zoals
Cheesecake, huisgemaakte dadeltaart, citroen
merengue taartje of appelgebak.

€20,50

Diverse soorten mini broodjes met vlees, vis en
vegetarisch van onze menu kaart | Klein soepje van
geroosterde wortel geserveerd met radijscress en
een handje tuinkruiden | HomeMade® mini
groentequiche | Diverse soorten zoetigheden van
onze menukaart.
Het high tea menu is inclusief diverse soorten thee.
Reserveer een high tea

Reserveer koffie/thee met gebak

v.a.
€15,00

€17,50

Diverse soorten sandwiches met vlees, vis en
vegetarische van onze menu kaart | Klein soepje van
geroosterde wortel geserveerd met radijscress en
een handje tuinkruiden | HomeMade®
groentequiche, halve per persoon.
Het lunchmenu is inclusief koffie en thee.

Reserveer een lunchmenu

Dranken uit ons Hollands dranken assortiment bier,
wijn, diverse frisdranken en jus d’orange |
Tafelgarnituur nootjes en olijven | 2 items
bittergarnituur p.p.
Borrelarrangement 1 uur €15,00 p.p.
Borrelarrangement 1,5 uur €20,50 p.p.
Borrelarrangement 2 uur €25,50 p.p.

Reserveer een borrelarrangement

Hortus botanicus Leiden | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

v.a.
€90,-

Met een bezoek aan de oudste botanische tuin van
Nederland draagt u bij aan het behoud van de
Hortus. Om nog meer van de tuin te ontdekken
adviseren we een bezoek onder begeleiding van een
rondleider. Rondleidingen duren circa 1 uur.

Tip! Reserveer een rondleiding bij uw
arrangement

Na het plaatsen van uw reservering gaan wij de
beschikbaarheid voor u na. U ontvangt binnen 1
werkdag een reactie. U kunt tot drie werkdagen
voorafgaand aan de arrangementsdatum kosteloos
annuleren. Ook het aantal gasten kunt u tot
maximaal drie werkdagen voorafgaand aan de
arrangementsdatum wijzigen, dit mag maximaal 5 %
van het indicatieve aantal gasten afwijken. Een
aanbetaling is niet nodig. U kunt het volledige
bedrag op de dag zelf aan de kassa voldoen. De
arrangementen kunnen plaatsvinden binnen
openingstijden van de Hortus.
De Hortus houdt rekening met de richtlijnen van
het RIVM bij het uitserveren van uw drank of food
items.

Hortus botanicus Leiden | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

