Box 1. Hortus Lunchbox € 13,50 inclusief BTW per person
De Hortus lunchbox is gevuld met belegde sandwiches met Leidse kaas, een Columbus salade van kip,
kleurrijke vegetarische wrap, vruchtensap van Schulp en een heerlijk huisgemaakte dadelkoek.
Uiteraard kunnen wij de lunchbox ook 100% vegetarisch verzorgen.
Box 2. Borrelbox € 17,50 inclusief BTW per 2 personen
Klinkt borrelen in de tuin u als muziek in de oren? De borrelbox is gevuld met kleurrijke kazen,
charcuterie, gemengde noten, regenboog wraps, groente chips en leuke borrelvragen over de
Hortus. Optioneel kunt u nog een koud drankje toevoegen, keuze uit Hortus bier of een klein flesje
wijn welke te bestellen zijn bij het afhalen van uw box.
Box 3. Vers soep box DIY € 23,50 inclusief BTW voor 4 personen (vers pakket om thuis te maken)
Houdt u ook zo van verse aardbeien en een heerlijk glas mousseerde dessertwijn op een zomerse
avond? Het vers pakket is gevuld met alle ingrediënten voor een heerlijke koude wijnsoep, het
recept om de soep te maken en een receptenboekje met kruiden en specerijen welke uit de tuin
komen.
Bestellen
Loopt het water u al in de mond….. U kunt uw bestelling plaatsten door een Whatsapp te sturen naar
+31 6 48 26 80 14 met uw bestelling. Uw bestelling staat klaar tussen 10:00 – 16:00 uur in het Grand
Café Hortus Botanicus terras zijde. Hier kunt u ook meteen uw bestelling betalen. Een entreebewijs is
niet nodig om het pakket af te halen. U kunt er zelfs voor kiezen om de bestelling mee te nemen en
op het terras te nuttigen of als u een entreebewijs heeft, adviseren wij uw bestelling op te halen
voordat u via de entree de tuin van Hortus botanicus betreedt waar u een mooi plekje kunt zoeken
om uw bestelling te nuttigen.
Met vriendelijk groet,
Het Hortus team.

