
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 en ahorn siroop 
      Kleiner portie voor de kinderen:     5
     
Krokante vietnamese vegan omelet ✓  GV    8 
Van rijstpapier, kokosmelk, met een hartige vulling  
 
Lunch  (12:00u – 14:30) 
 
Salade van de Tuinman      16,5 
Geserveerd met een stukje brood & dip (vegan mogelijk)   
    
Tuinman heeft trek       18,5 
Een soep van het moment, rijk belegde desemboterham, 
salade van de Tuinman   (vegan mogelijk)  
 >  Liever met glutenvrij brood?  + 1,- 
 
Club moestuin        15 
Zuurdesemtoast, gemarineerde artisjok, gegrilde courget, Remeker-kaas 
Little gem, radijs-pickle & kappertjes-mayonaise   
Geserveerd met groentechips 

>  Liever met glutenvrij brood?  + 1,- 
 
Broccoli falafel op platbrood     16,5 
Met hangop, pimiento de padron salsa, gebakken meiraap & pickle 
 (vegan mogelijk)  
 
Tostada van Maistortilla met pittige gemarineerde biet   ✓  GV 15 
Crème van krombekbonen, gekarameliseerde rode ui,  
limoen-mayonaise & een zoetzuur van koolrabi 
 
*✓= 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 kruidenboter en dips     8,5 
 
 
Gemengde olijven op kruidenolie  ✓ GV       3,5 
  
 
Huisgebrande kruidige nootjes ✓ GV       4,5 
 
 
Hummus van het moment met pickle & pita ✓   7,5 
 
 
 
 
 
*✓= vegan  
Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten!  
 

Diner (vanaf 18:00u) 
 
 
voorgerecht: 
 
Gebakken radijs en bospeen     8,5 
Met parelgort en gerookte karnemelk-saus 
 
Geblakerde prei met zoetzuur van rozijn en rode ui  8,5 
Met kwark en kruidensalsa 
 
 
 
hoofdgerecht: 
 
Witte asperges, opperdoezer aardappel en vierhoeksmoes 21,5 
Met een appelcider-beurre-blanc  
 
Spitskool met krombekbonen creme en xo saus ✓ 21,5 
Met gebakken oesterzwammen, zoetzuur van koolrabi  
en crumble van tamari-zonnebloempitten en amandel 
 
 
      
Nagerecht: 
 
Koffie-dadelbrownie  ✓    8,5 
Met peren-mousse 
 
Amandel Semifreddo met cantuccini & kletskop  8,5 
(niet zwangerschaps-proef ivm rauw ei) 
 
Proeverij van sharp sharp ✓    11,5 
Vegan, suiker- en glutenvrije taartjes 
 
 
 
*✓= vegan  
Heb je een belangrijke voedsel allergie? Laat het ons weten!  


