
Wij beschikken over allergenen informatie van onze gerechten. 
U kunt informatie vragen bij onze medewerkers.

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 proe�  u!

DRANKEN

Dranken 
(ook verkrijgbaar in de shop)

� ee
Geels ko�  e en thee sinds 1863 uit Haarlem hee�  speciaal voor Hortus botanicus Leiden 
heerlijke melanges samengesteld. Wij serveren de thee los. 

Ko�  e 
Puro ko�  e; meer dan 2 eeuwen geleden opende Leo Michielsen een kruidenierszaak in Breda, 
waar hij specerijen, thee en ko�  e verkocht. Ze maakte zich zorgen over de natuur in de toekomst 
en besloten de uitbuiting van onze aarde te stoppen door het regenwoud en de � ora en fauna in 
ko�  eproducerende landen te beschermen. Puro is daarom een bewuste keuze.

Hortus bier 
Brouwerij Pronck; een Leidse brouwerij met eigen brouwketels. In het voormalige schakelhuis 
van een voormalige energiecentrale, brouwen zij hun eigenzinnige bieren. Proef nu ook Hortus 
bier, gebrouwen met kruidenmelanges uit de Hortus botanicus Leiden. Pronck is er in diverse 
smaken passend bij elk seizoen. U kunt gerst, hopbloemen en andere ingrediënten van bier 
vinden in onze tuin.

Iets te vieren? 
Een receptie, borrel of feest? Hortus botanicus Leiden is DE locatie met de monumentale Oranjerie, 
het grand café, de tuinkamer en de kas. Ons team staat voor u klaar om uw event of bijeenkomst 
tot in de puntjes te verzorgen.



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

Zoet
Oudhollandse Appeltaart  € 3,75
Oudhollandse Appeltaart met slagroom  € 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
  
  
  

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  € 7,75
mayonaise 8 stuks √
Bieterballen met krotenmosterd  € 7,75
8 stuks √
Kaastengels met chilisaus 8 stuks √ € 5,75
Garnalen kroketjes met sa� raan  € 7,50
aioli 5 stuks 

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

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

Ko�  e
Ko�  e  € 2,50 
Espresso € 2,50 
Dubbele espresso € 3,10 
Cappuccino € 2,80
Flat white  € 3,30
Ko�  e verkeerd € 2,80 
Latte macchiato € 3,00

Thee - vers € 2,80
Ingrediënten naar keuze vanuit weckpotten;
Citroen
Sinaasappel
Kaneel
Steranijs
Gember
Munt

Thee - gedroogd  € 2,50
Deze losse thee is ook verkrijgbaar in de shop!
Rooibos Honing
Hortus Royal, witte en groene thee
Korenbloesem Earl Grey, zwarte thee
Hortus Ginkgo � ee, groene thee
Sinaasappel Bloesem Oolong 
‘Overlevers’ theemelange

Fris 
Coca-Cola regular & zero € 2,60
Fanta orange & cassis € 2,60 
Fuze tea sparkling & green € 2,60 
Sprite € 2,60
Finley ginger ale, tonic & bitterlemon € 2.60
Rivella € 2,60 
Chaudfontaine blauw € 2,60
Chaudfontaine rood € 2,60

Vruchtensap
Verse jus d’orange klein € 3,10 
Verse jus d’orange groot € 4,60
Schulp appelsap  € 2,60 
Minute maid tomatensap € 2,60

Zuivel
Melk/karnemelk € 2,60
Sojamelk  € 2,60
Fristi € 2,60
Chocomel € 2,60 
Warme chocolademelk € 3,25
met slagroom € 0,50

Lemonades
Kindersiroop € 2,00
Pinky Rose pure siropen € 3,75
in de smaken:      
Chili Grapefruit
Dark Caramel Sea
Floral Ginger & Orange
Spiced Lemon & Rose
Straight Lemon 
De siropen zijn ook verkrijgbaar in de shop!

Bier 
Hortus bier (ingrediënten uit de tuin) € 4,25
Pronck bier in diverse smaken € 4,25 
Heineken € 2,80
Heineken 0,0% € 2,80 
Amstel Radler  € 2,80
De Leidse biertjes zijn ook 
verkrijgbaar in de shop!

Wijn per glas € 3,75
Sauvignon blanc, wit 
Merlot, rood 
Grenache, rosé
Cava per � es € 24,00
Wijn per � es € 22,50

Reserveringen voor in het grand café maakt u via: planning@hortusgrandcafe.nl of 071-527 50 84.


