THEE

Maak je eigen mix!

♥

EN

Gedroogde verveine , Verse munt, Sinaasappel, 3
Gember, Citroen, Earl grey, Rooibos, Groene thee
Rustgevende kruidenmix met kamille, linde,
3
citroenmelisse en hop
Goed gemoed kruidenmix met brandnetel,
3
heermoes rozemarijn en sint janskruid
Winter wonderkruidenmix met steranijs, kaneel,
heermoes en dennentoppen
3
Chai Latte
4
Kinderthee
2

♥

WELKOM BIJ DE MOESTUIN
Fijn dat je er bent! Op de tuin en in de horeca werken
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, samen met
een team vakkrachten en vrijwilligers. Iedereen werkt op
zijn eigen niveau en tempo, met als doel de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen en mee te doen in de
maatschappij. We onderhouden de tuin, verzorgen de
dieren, oogsten de groenten en kruiden. We maken de soep
en bakken de taarten en pannenkoeken, we smeren je
boterham en zetten je koffie. Hier leren we allemaal van.

MOESTUINDRANKJES

KOFFIE

Met melk, havermelk of sojamelk

Espresso
Koffie
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Flat white
Kinderccino
Warme chocomelk met of zonder slagroom

TAART

♥
♥

Appel-kruimeltaart
Pompoencheesecake
Fudgy brownie
Worteltaart
Boterkoek
Minicakeje
Taartmix (vanaf 5 personen)
Hele taart in 10 stukken

▼
▼♣

2,5
2,5
3
3
4
4
4
2,5
4

Kijk ook in de vitrine!
4
4,5
4
4
3,5
1,5
5
35

♥

Moestuin herfstlimonade met of zonder prik
3
Boerenkoolsmoothie
met banaan, wortel, havermelk 4
Bruiswater met citroen
2,5
Kan Moestuinherfstlimonade
8,5

▼♥

♥

SAP

Drankje in kinderbeker - €1,00

Appelsap
Perensap
Appel-mangosap
Appel-vlierbessensap
Verse sinaasappelsap
Appeldiksap (kinderbeker / hele kan)

3
3
3
3
4,5
1,5/6

FRIS
Naturfrisk Tonic, Bitter lemon, Orangeade, Elderflower,
Ginger ale
Biozisch Rabarberlimo
Bionade Vlierbes, Gember-sinaasappel
Naturfrisk Gemberbier
Yaya Kombucha Original, Blueberry, Hop

Drankjes en taart 10u-16.45u. Lunch 11u-16u. Borrel 14u-16u. Alles uit onze keuken kan sporen van allergenen bevatten. *Glutenvrij mogelijk

3
4
4
4
4

♥uit eigen tuin ♣glutenvrij ▼veganistisch ♦suikervrij

♥

LUNCH

HIGH TEA

Met desembrood* van VanMenno en groenten

Moestuinbordje met soepje, quiche, boterhammenmix

▼ ♥ met dip
Quiche van de tuin ♥

12

Soep van de tuin

EN

Soep en puntje quiche van de tuin
Salade Moestuin

8
8

♥

▼ met geroosterde knolselderij ♥ ,

Vooraf reserveren, vanaf 4 personen

High tea met boterhammenmix, soepje van de
tuin, taartjes, scones, room, Moestuinjam en
zoveel thee als je maar wilt!

27,50

9
12

mole, gefermenteerde spitskool, boterbonen,
cashewnoten
Club sandwich

▼ met geroosterde knolselderij ♥ ,

11

bietenketchup, linzenhummus, vegan bacon, pickles

▼ van bieten ♥ en cashewnoten
Linzen-kokoshummus ▼ met ingelegde paddenstoelen
Bietenspread

Chèvre met perenrelish
Roerei met tuingroenten

♥

Supplement ham, kaas en/of chèvre, per item

8
8
9
10
1

Groepslunch (vanaf 5 personen) keuze uit Quiche, het

♥

Op brood* van De Veldkeuken, met groenten

Luxe tosti kaas met tomatensalsa

7

Luxe tosti kaas-kimchi met misomayo

8

KINDERLUNCH
Kinderboterham hagelslag (pinda)kaas of
Moestuinjam
Pannenkoek, poedersuiker en appelstroop
2e pannenkoek voor hetzelfde kind
Kindertosti kaas op bruin brood met ketchup
Bekertje snoepfruit

♥

♥

▼

Brood met dips en olijven
Oesterzwambitterballen 7 st
Rundvleesbitterballen 7 st
Zakje chips, naturel paprika groentechips

6
7
7
1,5

BIER VAN DE LECKERE

Moestuinbordje of Soep met quiche (iedereen hetzelfde).

TOSTI

BORREL

3
5
2,5
4
3

Pils van de tap 5%
3,5
Rode Toren van de tap 6,5% verwarmende herfstbock 4
White Cascade WIPA 5,5% fris en kruidig
4
Idaho Sour limited 3,3% superfrisse hopbom
4
Budels 0,0% milde hop
3
De Leckere IPA 0,5% karaktervolle bitterheid
4

WIJN
Chardonnay volle witte wijn met frisse tonen
Tempranillo rosé aardbei, framboos cranberry
Merlot sappige en toegankelijke rode wijn
Prosecco per fles

Drankjes en taart 10u-16.45u. Lunch 11u-16u. Borrel 14u-16u. Alles uit onze keuken kan sporen van allergenen bevatten. *Glutenvrij mogelijk

6
6
6
25

♥uit eigen tuin ♣glutenvrij ▼veganistisch ♦suikervrij

