
Gezond en duurzaam genieten
De menukaart is samengesteld op basis van seizoensproducten uit de regio en gezonde 
voeding. Uiteraard maakt onze chef gebruik van kruiden en specerijen die je ook in de 
tuinen en kassen van de Hortus botanicus Leiden tegenkomt.

Water
Dit jaar heeft de Hortus extra oog voor alles wat met water te maken heeft. Ook het  
Hortus Grand Café besteedt aandacht aan dit thema. Geef een gezonde twist aan  
je gerecht door wat zelfgeknipte kiemgroente toe te voegen, die we op water kweken  
bij de Kiemgroentenbar. Of geniet van een verfrissend glas Pinkyrose, een verfijnde 
limonade aangelengd met water dat op een natuurlijke manier gefilterd wordt  
door de Zuid-Hollandse duinen.

Cadeau doen
Als je de smaken van de Hortus botanicus mee naar huis wilt nemen, dan kan dat:  
de speciaal geselecteerde Hortusthee en het Hortusbier van de Leidse Brouwerij Pronck 
kun je kopen in onze winkel. Ook kun je via onze website een cadeaubon bestellen.

Wij beschikken over allergeneninformatie van onze gerechten. Je kunt de informatie 
opvragen bij een van onze medewerkers.

Reserveringen voor het Hortus Grand Café maak je via   
www.hortusgrandcafe.nl of bel 071 527 50 84

NL

Deel je ervaring bij het Hortus Grand 
Café door de QR-code te scannen.  
Dank voor het delen van je feedback!

Welkom in onze huiskamer
Geniet van verse, met zorg gekozen ingrediënten van lokale leveranciers.

Wij werken dagelijks met passie voor de natuur, en dat proef je!

Hortus Grand Café

Dranken



 

Warme dranken 
Koffie 3,00
Espresso 3,00
Dubbele espresso 4,00
Cappuccino 3,30
Flat white 4,30
Koffie verkeerd 3,60
Latte macchiato 4,35
IJskoffie 4,95
Tony Chocolonely, warme  
chocolademelk 4,35

Thee – vers 3,45
• Munt, citroen, gember  

en/of sinaasappel

Thee – gedroogd 3,00
• Rooibos, met honing
• Hortus Royal, witte en groene thee
• Korenbloesem Earl Grey, zwarte thee 

Hortus Ginkgo Thee, groene thee
• Oranjerie Oolong, sinaasappelbloesem 
• Ceylon, zwarte thee 

Deze losse thee is ook verkrijgbaar  
in de winkel

Koude dranken 
Coca-Cola, regular & zero 3,30
Fanta, orange & cassis  3,30 
Sprite, Rivella 3,30
Fuze tea peach, green & sparkling 3,30
Ginger ale, tonic & bitterlemon   3,30
Chaudfontaine, plat & bruis 3,30
Verse jus d’orange klein  3,50
Verse jus d’orange groot 4,95
Schulp appelsap  3,45
Schulp tomatensap 3,45
Melk/karnemelk 3,00
Fristi/Chocomel 3,00

Specialiteiten 
Pinkyrose, handgemaakte limonades  
zonder toevoegingen 4,25
• Chili Grapefruit
• Floral Orange & Ginger 
• Lemon & Rose
• Straight Lemon 

Pronck limonade  4,25
• Citroen gember

Bojo craft soda 4,25
• Vijgenblad en gember 

Bier
Hortus bier, met bloemen  
en kruiden uit de Hortus 5,25
Pronck witbier 5,25
Pronck Citra Rye IPA   5,25
Heineken 3,95
Heineken 0.0 3,95
Lowlander wit 0.0 5,25

Wijn 
Wit, per glas 4,75

• Bodegas La Purisima – Blanco   
Yecla, Spanje  
Frisdroge smaak van wit fruit  
en groene appel

• Brique d’Or – Chardonnay,  
Pays d’Oc, Frankrijk
Romige smaak met rijp fruit en  
een klein houtje, geur van vanille  
en tropisch fruit

Rood, per glas 4,75

• Conde Valdemar – Tempranillo  
Rioja, Spanje 
Zeer fruitige, ronde smaak zonder 
houtrijping 

• Marqués de Alfamén – Reserva   
Cariñena, Spanje  
Complexe, stevige wijn met aangenaam 
lange afdronk met rijpe tannines  
en toefje hout  

Rosé, per glas 4,75

• Domaine la Colombette – Grenache
Languedoc-Rouissillon, Frankrijk
Zachte smaak met frisse frambozen en 
aardbei, rood fruit en kruidig in geur

Wijn per fles  26,50
Cava per fles 26,50

Zoet 
Huisgemaakte dadeltaart   4,25

Patisserie van Dudok 
Appeltaart 4,75 
Cheesecake bosbessen   4,75
Wortel-notentaart  4,75
Gebak van de dag 4,75
Brownie met walnoot 3,75 

Borrelhappen 
Koud
Borrelbroodje met Warmondse boter, 
Hortuskruidenzout   6,25  
Leidse kaas met mosterd  
en cornichons   5,75  
Huisgebrande noten  4,75  
Ossenworst van Slagerij Lempers uit 
Linschoten met rozemarijnmosterd 8,50 

Warm
Bitterballen met mosterd (8) 9,25
Vegan bitterballen (8)  9,25  
KaasTengels met chilisaus (8)   8,25  
Garnalenkroketjes (6) 9,25 
Geitenkaaskroketjes (6)   9,25   
Bittergarnituur (8)  9,25
Vegetarische bittergarnituur (8)  9,25

Please ask our staff for the English menu Vegetarische gerechten    Plantaardige gerechten    


