SOEP
Geroosterde paprika-tomaatsoep ✓
Met dragon, sinaasappel en basilicumolie

7,5

Najaarssoep
Soep gemaakt met groente van het moment,
als het even kan uit onze eigen moestuin

7,5

Menukaart
SALADE

ONTBIJT (tot 12u)

klein | groot

Klein ontbijt
Croissant met boter en jam, chiapudding, sap en koffie of thee

7,5

Groot ontbijt
Granola met yoghurt en blauwe bessen,
croissant met boter en jam en een snee desembrood met kaas,
sap en koffie of thee

12,5

Geroosterde bietensalade met vijg, gedroogde abrikoos,
rozijn, amandel en pistache
✓
Met een granaatappel Ras-el-hanout vinaigrette
Gegrilde courgette en gemarineerde venkel
met Twentse bunkergeitenkaas
Met een dragon-citroenyoghurt dressing

7,5 | 13,5

Najaarssalade
7,5 | 13,5
Met groentes van het moment, als het even kan uit eigen moestuin

TAART
Appel-cider taart
Onze appeltaart gemaakt met cider van Elegast,
gemaakt op De Hoorneboeg, tijm uit onze kas en noten

4,5

No-waste-cake
We houden niet van verspillen en gebruiken overgebleven groente
en fruit graag in onze cakes. Vraag de bediening welke groente of
fruit deze week gered zijn

3,5

Sharp Sharp ✓
4,5
Vegan, suiker- en glutenvrije taartjes van Sharp Sharp uit Rotterdam
Vraag gerust welke smaken we allemaal hebben, we laten ze graag zien

BROOD-GERECHTEN
Desembrood met boerenbelegen kaas van de Lindenhoff
8,5
Met tartar-mayonaise van kappertjes, augurk, dille, peterselie en rode ui
Kerrie-linzen-ei-salade op desembrood
Met waterkers en zoetzure rode ui
Broodje van de Tuinman
Elke week laten we ons inspireren door de groentes van het seizoen

*✓ = Vegan / Vegan mogelijk
*✓ = Vegan / Vegan mogelijk

7 | 12,5

10,5
9,5

WARME BROOD-GERECHTEN
Zwarte bonenburger ✓
Met kimchi (gefermenteerde kool/groentes), groene tomaat en
chipotle mayonaise. Mét wilde frietjes en mayo

VOOR DE KINDEREN
13,5

Grote pita met caponata en labneh
11,5
Siciliaans stoofgerecht van aubergine, paprika, tomaat, rode ui,
bleekselderij, pijnboompitten, olijven, rozijnen, kappertjes en peterselie

Tuinmans pizza’tje
Pizza gemaakt van krokante pita met tomatensaus, kaas en groente

6,5

Pasta pesto
Met verse huisgemaakte basilicum-pesto

5,5

EXTRA TE BESTELLEN BIJ JE GERECHT - voor als je nog extra trek hebt
BORREL BIJ DE TUINMAN – voor bij de borrel of ’s avonds om te delen
Loempia’s met oesterzwammen, prei en sambal badjak
Huisgemaakte loempia’s met miso-mayonaise (3 stuks)

✓

8,5

Portie pita ✓
Nog caponata of een dipje over? Bestel wat extra pita

2

Portie wilde friet ✓

3,5

Huisgemaakte mayonaise

1

Huisgemaakte vegan-mayonaise ✓

1

Japanse rodekoolpannenkoekjes
Geserveerd met een gember-soyadip en sriracha-mayonaise

7,5

Groentemannekes ✓
Groente bitterballen van de Heeren van Loosdrecht

6,5

Caponata met labneh en pita
Siciliaans stoofgerecht van aubergine, paprika, tomaat,
bleekselderij, rode ui, pijnboompitten, olijven, rozijnen,
kappertjes en peterselie

8,5

Breekbrood met tuinkruidenboter (3 stuks)

4,5

Breekbrood met tuinkruidenboter, pesto en tapenade
Met kruiden en groente van het moment (5 stuks)

8,5

Dag Dessert
Iedere week een ander dessert

Gepoft, gekneusd en geroosterde aardappels met salie en aioli

5,5

Langzaam geroosterde knolselderij ✓
Met koolrabi-zoetzuur en een zoete pittige soyadressing

8,5

Proeverij van Sharp Sharp (2-3 personen) ✓
Vegan, suiker- en glutenvrije taartjes van Sharp Sharp uit Rotterdam
Zoveel lekkere smaken: laat je verrassen!

*✓ = Vegan / Vegan mogelijk

DESSERTS
Kaasplankje
Selectie van 3 soorten kaas van Nederlandse bodem

*✓ = Vegan / Vegan mogelijk

10,5

8,5

11,5

