Welkom in ons Tuincafé

Op de hoogte blijven van onze speciale aanbiedingen,
activiteiten, workshops en andere nieuwtjes? Volg ons op
Facebook of Instagram!

Luxe belegde broodjes

Keuze uit een Waldkorn Pyramide, witte pistolet of Italiaanse bol of op landbrood(wit of bruin)
Jonge kaas

€ 3,95
€ 3,95

Makreelsalade

Boerenham

€ 4,25

Cherry tomaat en kiemen

Eiersalade(huisgemaakt)

€ 4,50
€ 5,25

Oude kaas

Gezond
Kropsla, kaasspread, beenham,

€ 5,25

kiemen

€ 6,95

€ 5,75

Rucola, augurk, ingelegde rode ui en
een gekookt eitje

Cherry tomaat en kiemen

geroosterde pompoenpitten, avocado
en kiemen

Brie

tomaat en kiemen

pompoenpitten, balsamicostroop,

€ 6,95

bacon(warm)of vegan bacon,

geroosterde pompoenpitten, Cherry

Parmezaanse kaas, geroosterde

Warme broodjes:
Truffelmayonaise, kropsla, tomaat,

Rucola, avocado crème, feta,

Pestomayonaise, rucola, carpaccio,

Citroenvinaigrette, mesclun, gerookte

BLT

Pomodori tomaat balsamicostroop en

Carpaccio

€ 7,95

komkommer en kiemen

Groene salsa, mesclun, mozzarella,

Filet American

Gerookte zalm

ingelegde rode ui, Cherry tomaat,

kiemen

Avocado crème (V)

Mesclun, makreelsalade, augurk,

zalm, gefrituurde kappertjes,

komkommer, tomaat, gekookt ei en

Tomaat/Mozzarella (V)

€ 7,95

€ 7,95

Rucola, brie(lauwwarm), honing en
walnoten

€ 6,95

Luxe belegde broodjes

Keuze uit een Waldkorn Pyramide, witte pistolet of Italiaanse bol of op landbrood(wit of bruin)
Beenham

€ 6,95

Tosti's: Keuze uit landbrood
wit of bruin of casino
brood(wit)

€ 8,95

Tosti kaas

€ 3,25

Tosti ham/kaas

€ 3,50

Tosti Hawaii

€ 3,75

Kropsla, koolsalade,
beenham,honingmosterdsaus, bosui
en kiemen

Warm vlees
Kropsla, fricandeau, champignons,
paprika, uien, zoete chilisaus, bieslook
en kiemen

Oosterse pittige kip

Kaas, ham, ananas

€ 8,95

Kropsla, kimchi, gemarineerde

Tosti salami
Kaas, salami, rucola en Parmazaan

kipstukjes, champignons, paprika,
sriracha mayonaise, bosui,

Tosti brie

sesamzaadjes en kiemen

Brie, honing, en gehakte walnoten

Black Angus Burger
Hamburger broodje, kropsla, tomaat,

€ 8,95

Agnus Burger, ingelegde rode ui,
jalapenopepers

Hamburger broodje, bietenhumus,
kropsla, tomaat, Chiliburger,
ingelegde rode ui, cheddarkaas,
mangosaus en jalapenopepers

Broodje van de maand
Elke maand weer een verrassing!!

Tosti caprese (v)
mozzarella, tomaat en groene salsa

cheddarkaas, mangosaus en

Chiliburger (V)

€ 4,25

€ 8,95

€ 4,50

€ 4,25

Uitsmijters & Salades
Croque madame

€ 4,95

Landbrood (2 stuks), mosterd, kaas,

Salade warme geitenkaas

boerenham, Parmezaan, bieslook en

tomaat, komkommer, druiven,
geitenkaas gegratineerd met honing

Extra ingrediënten:

in de oven, walnoten en kiemen

(salami, ananas, tomaat)

Salade carpaccio

€ 6,95

Kaas, 3 eitjes op 3x brood (landbrood

Mesclun, GroenRijkdressing,
carpaccio, Cherry tomaat,
pestomayonaise, Parmezaan en

€ 6,95

kiemen

Salade vegetarisch

Ham, kaas,3 eitjes op 3x
brood(landbrood wit/bruin of casino

Mesclun, GroenRijkdressing, Cherry

brood wit)

tomaat, komkommer, ingelegde
rodekool, wortel julienne, avocado,

Uitsmijter carpaccio
Mesclun, carpaccio, 3 eitjes op 3x
brood (landbrood wit/bruin of casino
brood wit)

€ 7,75

komkommer, gefrituurde kappertjes,

wit/bruin of casino brood wit)

Uitsmijter ham/kaas

€ 7,75

Mesclun, GroenRijkdressing, Cherry

een spiegeleitje

Uitsmijter kaas

Salades:

€ 8,50

geroosterde kikkererwten(warm)
,geroosterde zoete
aadappel,sesamzaadjes en kiemen

€ 7,75

Specials, High-Tea & Soep
Club Sandwich

€ 7,75

High Tea (min. 2 pers.)

€ 19,95p.p.

Geroosterd landbrood(wit of

Alleen op afspraak 2 dagen van te

bruin),Knoflookmayonaise, kropsla,

voren. Diversen zoete en hartige

tomaat, eiersalade, gerookte kipfilet,

hapjes,thee naar keuze en een klein

crispy bacon

soepje. Reserveren in de winkel of via
tuincafe@tuincentrumhaantje.nl

Club Sandwich zalm

€ 7,75

Geroosterd landbrood(wit of

Tomaten Soep

bruin),avocado crème, mesclun,
gerookte zalm, komkommer, ingelegde

Klein soepje (tomatensoep of de soep
van de dag)
Mini broodjes 2 p.p. keuze uit
carpaccio, eiersalade, avocado crème,
makreelsalade, gerookte zalm
Bitterballen 3 stuks p.p. of 3 stuks
groenteballen met grove mosterd

€ 5,25

Tomatensoep met een sneetje

rode ui en gekookt ei

12 uurtje

Soep:
landbrood en een tipje groene pesto

€ 9,50

of bieten humus

Soep van de dag

€ 5,25

met een sneetje landbrood en een
tipje groene pesto of bieten humus

Extra sneetje landbrood

€ 0,50

Extra bacon

€ 1,00

Voor de kinderen koud:

Warme lunch:
Broodje bal (puntje)

Puntje aardbeienjam

€ 1,60
€ 1,60

Broodje kroket (puntje)

€ 3,95
€ 2,95

Puntje vruchtenhagel

€ 1,60

Delftsche kroketten

€ 6,25

Landbrood wit of bruin met

€ 2,00

2 sneetjes landbrood(wit of bruin),

Puntje chocopasta

bietenhumus

Voor de kinderen warm:

met 2 kroketten en grove mosterd

Borrelplank koud min 2 pers:
Antipasti

€ 4,95p.p.

Tosti ham/kaas

€ 2,50
€ 2,50

Portie kipnuggets (6stuks)

€ 4,25

Portie frietje

Borrelplank warm:

Puntje knakworst

€ 2,00
€ 2,00

Bitterballen (6 stuks)

€ 4,25

Portie poffertjes

€ 3,50

Kipnuggets (6 stuks)

€ 4,25

Saus

€ 0,25

Frikandellen (6 stuks)

€ 4,25
€ 4,25

Tosti kaas

(mayonaise, ketchup, curry)

Kaassoorten, vleeswaren, olijven,
walnoten

Kaassouffle (6 stuks)
Vlammetjes (6 stuks)
Groenteballen (6 stuks)
Bittergarnituur (36 stuks)

€ 4,25
€ 4,25
€ 24,95

Dranken
Warme dranken:

Koude dranken:

Koffie

€ 2,00

Frisdranken (divers)

€ 2,50

Espresso

€ 2,00

Water (plat en bruisend)

Americano

€ 2,25
€ 2,50
€ 1,25

Icetea (green/sparkling)

€ 2,00
€ 2,50

Appelsap

€ 2,50

Fristi

Latte macchiato

€ 2,95
€ 2,95

Chocomel

€ 2,35

Thee (diversen soorten

€ 2,00

Karnemelk

Verse munt-citroenthee

€ 2,75

Caprisun

Verse gember-

€ 2,75

Limonadesiroop

€
€
€
€

Verse jus d`orange

€ 2,95

Warme chocolademelk

€ 2,50

Verse smoothie (smaak

€ 3,75

Slagroom

€ 0,50

wisselt)

Cappuccino
Babyccino
Caffé latte (koffie verkeerd) -

sinaasappelthee

Melk

Smoothie bowl

Specialiteiten:
Latte macchiato salted

Huisgemaakte granola, Kokosmelk,

€ 3,75

caramel
Latte macchiato strawberry

€ 3,75

Latte macchiato, slagroom,
aardbeiensiroop

Caffè Fredo
Espresso, ijsklontjes, melk

€ 2,75

€ 5,95

Griekse yoghurt met granola € 5,95
yoghurt en vers fruit

karamelsiroop

1,50
1,50
1,00
1,00

bosbessen, aardbei, banaan
Huisgemaakte granola, Griekse

Latte macchiato, slagroom, gezouten

€ 2,35

Iets lekkers erbij?
Gebak van de dag

€ 3,25

Slagroom

€ 0,50

Gevulde koek

€ 2,25
€ 2,25

Koek
Divers assortiment

Hartige snack

€ 2,25

Divers assortiment

Huisgemaakt:
Appelkruimeltaart

€ 3,50

Brownie

€ 2,95

Bananencake

€ 2,95

