
MENU - bij de tuinman | De HoorneboeG    
Bij de Tuinman zet groentes in de hoofdrol van de gerechten. 
Vaak hebben we per week een ‘wisselende cast’  die de show stelen, omdat 
we zoveel mogelijk groente gebruiken die op dat moment het lekkerst zijn. 
Het kan zijn dat een gerecht daardoor anders is dan bij je vorige bezoek. 
 
Taart  
 
Appelcidertaart       4,5 
Onze appeltaart gemaakt met cider van Elegast,  
gemaakt op De Hoorneboeg, tijm uit onze kas of tuin en noten 
 
Sharp sharp  ✓  GV       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        3,5 
We houden niet van verspillen en gebruiken overgebleven groente  
en fruit graag in onze cakes. Vraag onze bediening welke groente of  
fruit deze week gered zijn. (bevat noten) 
 
honing-amandel  korianderzaad taart     4,5 
Soms met een beetje honing van de Hoorneboegse bijen die achter  
het terras wonen (maar de meeste honing daar is voor de bijen zelf) 
 
 
Voor de kinderen, kids only! 
 
broodje met kaas of jam       4,5 
 
Tuinmans Pizza  
Pizza gemaakt van krokante pita met tomatensaus, kaas en groente 

Klein        6,5 
Groot        8 

 
 
*✓= Vegan   
 
Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten! 

Ontbijt (tot 12:00u) 
 
Granola, fruit en yoghurt GV     6,5 

- Liever met soya yoghurt? Dat kan! 
 
Vegan Banana pancakes ✓   GV     7,5 
Met vers fruit 
 
Scrambled tofu met doperwten hummus  ✓   7,5 
Op een toast van zuurdesem  
 
 
Lunch  (12:00u – 14:30) 
 
Salade van de Tuinman      14,5 
Geserveerd met een stukje brood & dip (vegan mogelijk)   
    
Tuinman heeft trek       17,5 
Een soep van het moment, rijk belegde desemboterham, 
salade van de Tuinman   (vegan mogelijk)  
 >  Liever met glutenvrij brood? + 1,- 
 
BAHJI burger  van wortel en rode ui       15 
Met frisse kruiden hangop en bieten chutney 
geserveerd met wilde friet , mayo & salade  
 (met vegan mayo kan ook!) 
 
Tortilla met mole blanco & pittige oesterzwammen  ✓  GV  15 
Biologische maistortilla’s van Tortilleria Taiyari met een mole 
van amandel, witte bonen en piment, cortido van gefermenteerde  
wortel en kool met een pittige pepersaus van 5 verschillende pepers 
 
 
 
 
*✓= Vegan 
 
Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten! 



Voor de kinderen, kids only! 
 
broodje met kaas of jam       4,5 
 
Tuinmans Pizza  
Pizza gemaakt van krokante pita met tomatensaus, kaas en groente 

Klein        6,5 
Groot        8 

 
 
 
 
 
 
Borrel  (15:00u – 17:30u) 
 
 
Portie groentemannekes (6 stuks) ✓    7,5 
Groente bitterballen van de Heeren van Loosdrecht met mosterd 
 
 
Breekbrood met 2 dips & sott’olio     8,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*✓= vegan  
Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten!  

Diner (vanaf 18:00u) 
 
Voorgerecht: 
 
Brinjal loempia met kimchi mayonaise    9,5 
Loempia gevuld met zoetzure aubergine    
 
Voorgerecht van het seizoen      8,5 
Elke week een ander gerecht met de oogst van het moment   
         
 
 
hoofdgerecht: 
 
Gebakken koningszwam, gegrilde andijvie & vegan hollandaise   ✓ 18,5 
Met parelspelt, wilde paddenstoelen en gepofte aardpeer (GV mogelijk) 
 
 
Linzen-noten-pastilla met bloemkool mousseline   18,5 
Met groente van het moment en bramenjus 
 
Tuinmans hoofd       18,5 
Elke week een ander gerecht met de oogst van het moment 
 
 
     
Nagerecht: 
 
Dagdessert        7,5 
Iedere week een ander dessert 
 
Zoete proeverij  (prijs per persoon)     9,5 p.p. 
Een grand dessert van onze taarten en zoetigheden 
 
Proeverij van Sharp Sharp   (2-3 personen)   ✓  GV       11,5 
Vegan, suiker- en glutenvrije taartjes van Sharp Sharp: laat je verrassen!  
 
*✓= vegan  
Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten!  


