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LUNCH
Wij serveren vers gebakken brood van Friese bakker Us 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.

BROODKEUZE
Wij hebben drie smaken: 
Blond (Desem durumtarwe)
Goud (Desembloem, zonnebloempitten, lijnzaad, sesam en rogge)
Triple (volkoren desem, pompoenpit en cacao)

BELEG  *als salade + € 2,-
Zalm gemarineerd in rode biet, gember en gin met rucola    € 8,75  * 
Gebraden runderentrecote, rode uien chutney, pistache noten en kruidensla  € 7,75   * 
Boeren Leidse kaas, walnoten, sla en mosterdmayonaise    € 6,95  * 
Kippedijen gebakken met hoi sin, lenteui en kikkomandressing    € 8,75  * 
Geroosterde groenten met olijfolie, limoen en dragonmayonaise    € 6,95  * 

ZOET
Appeltaart met of zonder slagroom       € 3,75/4,25 
Glutenvrije boterkoek van Suzie’s        € 2,00  
Dadeltaart van Suzie’s         € 3,25  
Cheese cake van Suzie’s        € 3,75 

AZIATISCHE SPECIAL *als salade + € 2,-
Dashi noodle-bouillon met knapperige groenten en gamba’s    € 5,95  
Broodje met oosters gemarineerd buikspek van het hoevevarken,     
gele kool, lente ui en kimchi-mayonaise      € 8,75  * 

BORREL
Borrelbrood           € 5,75 
Bitterballen van “De Bourgondier” 8 stuks      € 6,75  
Vegetarische bieterballen met mosterd 8 stuks      € 6,75  
Charcuterie van Slagerij van der Zon        € 9,75  
Kaasplankje van Fromagerie Bon        € 8,75  
Borrelplank met van alles wat        € 14,75   

WARME ITEMS
Soep van het seizoen met brood en boter       € 4,95 
Leidsche triple tosti van komijnbrood met boerenkaas, ham en tomatenchutney € 6,75  
Duo kroket van de Bourgondiër met grove mosterd     € 7,75  

KIDS
Kindertosti          € 4,95  
Broodje kroket          € 4,95  



BIER
Heineken 25 CL    € 2,60
Brand Weizen 30CL    € 3,75
Pronk I.P.A.    € 3,60
Amstel 0,0%    € 2,50
Amstel Radler    € 2,60

WIJN 
Rood/Wit/Rose   € 3,50

FRIS
Cola     € 2,50
Cola Light    € 2,50
Orangina    € 2,50
Cassis     € 2,50
Ice-tea     € 2,50
Ice-tea green    € 2,50
Sprite      € 2,50
Bitter lemon    € 2,50
Ginger ale    € 2.50
Tonic      € 2,50
Rivella     € 2,50
Melk/karnemelk    € 2,50
Chocomelk    € 2,50
Fristi      € 2,50
Verse jus d’orange      € 3,00
Verse jus d’orange groot  € 4,50  
Appelsap    € 2,50
Tomaten sap     € 2,50
Chaudfontaine blauw    € 2,50
Chaudfontaine rood    € 2,50

HORTUS & EVENTS
Gelegen midden in het centrum van Leiden maar met de rust van de natuur, goed bereikbaar en uniek. 
Geschikt voor groepen tot 220 personen. Hortus kent naast het Grand café een tweetal ruimtes,  de mo-
numentale Oranjerie en de Tuinkamer in onze wintertuin compleet uitgerust voor zakelijke bijeenkomsten, 
een feestelijke receptie of een romantisch huwelijk. En heeft u wat extra inspiratie nodig? Dan zal onze 

WARME DRANKEN
Koffie     € 2,30
Espresso    € 2,30
Dubbele espresso   € 3,00
Cappuccino    € 2,60
Flat white    € 3,30
Latte macchiato   € 2,60
Koffie verkeerd   € 2,60
Warme chocolademelk  € 3,10
Met slagroom    € 0,20
Thee     € 2,30
Munt thee     €2.60

Ook als soja melk te bestellen 

THEE ASSORTIMENT
Rooibos 
- Afkomstig uit Zuid-Afrika 
- Biologisch verbouwd 
- Rijk aan mineralen
Ceylon
- Afkomstig uit Sri Lanka
- Milde zwarte thee 
- Samengesteld uit verschillende theetuinen
Lady Grey
- Combinatie van thee met bergamot en citrus
- Fris van smaak
Leidse Liefde
- Kleurrijke melange
- Bloemen, zwart en zoet
Groene Thee - Gui Hua Cha 
- Chinese groene oolong thee
- Zacht van smaak met bloesem van de osmanthusstruik
Earl green
- Japanse sencha thee
- Extra toevoeging van bergamot


