MENU -

bij de tuinman | De Hoorneboeg
Lunch (12:00u – 15:30u)

Taart
Appelcidertaart

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

Sharp sharp

✓

Salade van de Tuinman
✓
Geserveerd met een stukje brood & dip

14,5

Tuinman heeft trek
Een soep van het moment, rijk belegde desemboterham,
salade van de Tuinman

18,5

4,5

3,5

Wortelburger
Met rode uien chutney, tomaten-radijs salsa
& limoenmayonaise, geserveerd met wilde friet & salade

15

Kimchi pannenkoekjes
✓
Met gestoomde paksoi, pittige gember-limoen soja dressing,
ponzu mayonaise & tamari-zonnebloempitten

16

4,5

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

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

Ontbijt (tot 12:00u)
stevig ontbijt
- Overnight oats met fruit
- Croissant
- Ontbijtmuffin
- Sap
- Een kop koffie of thee

11,5

Vegan ontbijt ✓
- Toast met scrambled tofu en erwt-spinazie hummus met
kiemgroente
- Sap
- Een kop koffie of thee

10,5

*✓ = Vegan / Vegan mogelijk

Borrel (15:00u – 18:00u)
Borrelplank
Brood met (on)kruidenboter en kruidenpesto,
groentemannekes, gegrilde groente,
kimchi pannenkoekjes & nootjes
Portie groentemannekes ✓
Groente bitterballen van de Heeren van Loosdrecht
*✓ = Vegan / Vegan mogelijk

Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten!

11,5 p.p.

6,5

Voor de kinderen, en de kinderen alleen
broodje met kaas of jam

(tot 18:00u)

Tuinmans Pizza
Pizza gemaakt van krokante pita met tomatensaus, kaas en groente
Klein
Groot
Pasta pesto
Met verse huisgemaakte basilicum-pesto

Diner (vanaf 18:00u)
4,5
Voorgerecht:
6,5
8
6,5

Voorgerecht van het seizoen
Elke week een ander gerecht met de oogst van het moment

8,5

Gepofte koolrabi & koolrabi ceviche
Met ricotta, dragon, citroen en een lavash cracker

8,5

hoofdgerecht:
Miso-aubergine
✓
Met citroen-krieltjes, gestoomde paksoi,
pittige gember-limoen soja dressing & pickle

18,5

Tuinmans hoofd
Elke week een ander gerecht met de oogst van het moment

18,5

Nagerecht:

*✓ = Vegan / Vegan mogelijk

Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten!

Dagdessert
✓
Iedere week een ander dessert

7,5

Deconstructed cheesecake
Met fruit van het moment, hazelnootcrumble & olijfolie

7,5

*✓ = Vegan / Vegan mogelijk

Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten!

