
 

 
 

 

 

 

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! 
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Tuintopper 
Op elke seizoenkaart van ons staat een top-ingrediënt uit de Hortus botanicus centraal. 
 

Gember (tropische kas) 
De wortelstok van de gemberplant (Zingiber Officinale) wordt gedroogd en geraspt. De wortelstok wordt ook vers en op siroop 

(‘stemgember’) gebruikt. Gedroogd is gember scherper van smaak dan vers. China en India zijn grote producenten. Elke regio levert 

een iets anders smakende gember. 

In de middeleeuwen werden al gemberkoeken gebakken, ook in speculaaskruiden zit gember. In de Indonesische keuken wordt 
gember verwerkt in allerlei hartige gerechten, zoals in Babi Ketjap. Djahé is Indonesisch voor gemberwortel.  
 
In kerrie speelt het ook een belangrijke rol. Omdat gember van een droge winter houdt staat de plant niet in de hoge tropische kas 
maar wordt hij in een pot gekweekt. 

 
 

 
 
 
 

Oosterse pompoensoep (brood naar keuze) 
Met gember, kokosmelk, rode pepers en Chinese bieslook      € 5,75 

 

Overlevers  
De vernieuwde Wintertuin van de Hortus botanicus Leiden is op vrijdag 27 september 2019 officieel geopend. Het café en de entree 

kregen een metamorfose, de bestaande Wintertuin werd gerenoveerd en opnieuw ingedeeld; een nieuwe loopbrug werd aan de 

route toegevoegd met een presentatie rondom de oerplantencollectie. Nieuw is ook het balkon aan de buitenzijde van de kas van 

waar de bezoeker zicht heeft op de monumentale oranjerie, het tropische kassencomplex en oeroude bomen. De presentatie 

Overlevers is het startpunt van het bezoek aan de Hortus. 

 

Gezonde bowl 
Biologische yoghurtbowl met garnering van HomeMade® granola met goji bessen, noten, acai zaad en ahornsiroop  

            € 4,75    

 

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. 

 

Seizoen soep van Onno Kleyn (brood naar keuze)                                

Knolselderijsoep met gerst en bresaola                    € 5,75 

 

 



Brood & zo  
Wij serveren versgebakken 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.  
 

Brood keuze  
Wij hebben drie smaken: 

- Blond (Desem durumtarwe) 

- Goud (Desem bloem, zonnebloempitten, lijnzaad, sesam en rogge) 

- Triple (volkoren desem, pompoenpit en cacao)  

 

Beleg op brood 

Boeren Leidse kaas √  
Mosterdmayonaise, walnoot, radijs en rucola       € 8,75 
 

Krokante tranches kippendijen  
Tamarinde, djeruk purut, gefrituurde gember en miso mayonaise     € 8,75   
 

Gebakken fromage de chèvre √ 
Warme geitenkaas met vijgencompote, pecannoten en rucola               € 8,75 
 

Geroosterde seizoengroenten √ 
Met humus, zongedroogde tomaat, en gemengde sla              € 8,75 

Vis Trio (3 kleine geselecteerde broodjes)  
Rilette van makreel, gemarineerde zalm, garnalen kroketje en remoulade dressing   € 9,75 
 

Salade (brood naar keuze)                                

Roodlof salade √ 
Roodlof, granaatappel, couscous van bloemkool yoghurt-sumak dressing    € 9,75 
 

Hortus special 
Clubsandwich op klassieke wijze met getoast brood met kip, ei, tomaat, komkommer, bacon en chips € 8,75 

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®. 

 
Panini caprese √ 
Met mozzarella, pesto, tomaat, groentechips en basilicum      € 6.75 

                                                                          
Leidsche tosti (ook vegetarisch) √ 
Focaccia met komijn, boerenkaas, ham en tomatenchutney       € 6,75    

 
Duo kroket op brood 
Kroketten van de Bourgondiër met mosterdmayonaise      € 7,75 

 
HomeMade® groentequiche √     
Met eieren, crème fraise, courgette, paprika, prei en gegratineerde kaas     € 7.75 
 

Gegrilde runder- of bonenburger √                                     
Op bietenbrioche met compote van rode ui, cheddar, tomaat, sla en ketchup    € 9,75   
+ extra boerenfriet met truffelmayonaise        € 2.75  

 



Suzie’s    
‘Suzie bakt’ uit Oegstgeest is een bevlogen lokale patissier die alleen met natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen werkt. Puur en 
eerlijk. 

 

Zoet 
Oudhollandse Appeltaart (met slagroom)        € 3,75 (€ 4,25) 
Dadeltaart zonder toegevoegde suikers van Suzie’s        € 3,25 
Cheesecake met frambozen van Suzie’s                                                               € 3,75  
Worteltaart met pecannoten van Suzie’s                                                                  € 3,75 
Chefs keuze vraag naar onze wisselende taart       € …  
     

Hortus Sweet Special 
Uit de keuken van de hortus: een eetbaar bloempotje gevuld met mousse van pure chocolade crumble van speculaas en eetbare 
bloemen           € 4,75 

 

Borreltijd  
Trakteer uzelf op een van de borrelplanken of kies één van de klassiekers! 

 
Klassiekers koud 
Borrelbrood met dips (aioli, humus, boter met zeezout) √      € 5,75 
Portie lokale Leidse kaas met mosterd en cornichons √      € 5,75  
Portie groente chips √          € 2,75 

 
Klassiekers warm 
Bitterballen met mosterd 8 stuks         € 7,75 
Zeewier bitterballen met miso mayonaise 8 stuks √       € 7,75 
Bieterballen met krotenmosterd 8 stuks √        € 7,75 
Kaastengels met chilisaus 8 stuks √        € 5,75 
Garnalen kroketjes met saffraan aioli 5 stuks       € 7,50 

 
Borrelplanken voor 4 personen 
Borrelplank warm Basic: bitterballen, butterfly garnalen, kaastengels     €12,50   
Borrelplank warm Vegetarisch: kaasstengels, bieterballen en zeewierbitterballen √   €12,50   
Borrelplank De Luxe: uitgebreide mix van koude en warme klassiekers     €17,50   

 

Wilt u reserveren voor een groep? Dat kan via onze website www.hortusleiden.nl Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken op 
071- 5275084. 

Pinky Rose 

Alcoholvrije Cocktails uit ons Pinky Rose pure siropen assortiment:      € 3,50 

Chili Grapefruit  smaakt als de Mexicaanse zomer met Jalapeño 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, peper, oriëntaalse kruiden 

Straight Lemon smaakt als een frisse lente met limoen en lemongrass 

 
 

http://www.hortusleiden.nl/

