De Moestuin
=

KOUDE DRANKEN

WARME DRANKEN

BORREL

SAP

KOFFIE

BIER

Appelsap

€ 2,60

Espresso

€ 2,40

Pilsener van brouwerij De Leckere (0,33 liter)

€ 3,30

Perensap

€ 2,60

Koffie

€ 2,40

Witbier van De Leckere

€ 4,00

Appel-vlierbessensap

€ 2,90

Filterkoffie (XL emaillen mok)

€ 2,40

Lente bock van De Leckere

€ 4,00

Appel-mangosap

€ 2,90

Dubbele espresso

€ 2,90

Malt bier van Budels (0%)

€ 3,00

Versgeperste sinaasappelsap

€ 4,20

Cappuccino

€ 2,60

Budels Radler (2,2%)

€ 3,00

Smoothie met vers fruit en yoghurt

€ 4,50

Koffie verkeerd

€ 2,60

Groene smoothie

€ 4,50

Latte macchiato

€ 3,15

WITTE WIJN

GLAS / FLES

Sauvignon Blanc (Languedoc, fris, fruitig)

€ 4,50 / € 21,50

FRIS

Extra shot espresso

€ 0,80

IJsthee met verse kruiden en citroen

€ 2,75

Havermelk i.p.v. melk

€♥

Naturfrisk: Tonic, Bitter Lemon, Orangenade,

€ 2,90

VERSE THEE

Elderflower, Ginger Ale

€ 2,90

Munt

€ 2,60

Bionade: Vlierbes, Lychee, Gember-sinaasappel

€ 3,65

Gember

€ 2,75

Marie-Stella-Maris water 0,25ml

€ 2,40

Gember-Sinaasappel

€ 2,75

met prik of zonder prik
Marie-Stella-Maris water 0,75ml

€ 4,75

Met of zonder prik

GEDROOGDE THEE
Thee (kies uit bij de bar)

€ 2,40

Verveine (uit de tuin, gedroogd)

€ 2,60

MELK
Melk
Karnemelk
Chocolademelk (koud)

Chardonnay (Languedoc, rond, tropisch)

-

/ € 21,50

Rose

€ 4,50 / € 21,50

RODE WIJN

GLAS / FLES

Tinto (Spanje, fruitig, licht, rond)

€ 4,50 / € 21,50

MOUSSEREND
Prosecco (fris, droog)

FLES
-

€ 26,50

BIJ DE BORREL (TOT 16.30)
Gemarineerde olijven

€ 2,50

Brood met 2 dips

€ 4,25

€ 2,60

SPECIAAl voor KINDEREN

Nacho’s met cheddardip en kruiden- crème fraîche

€ 5,00

€ 2,60

Kinderccino (warm melkschuim)

€ 1,60

Oesterzwambitterballen 6 stuks (alleen za en zo)

€ 6,50

€ 2,60

Kinderthee

€ 1,50

Bitterballen 7 stuks (alleen za en zo)

€ 6,50

Bitterballen 7 stuks (alleen za en zo)

€ 6,50

SPECIAAL VOOR KINDEREN

BORRELPLANK 4-6 PERSONEN

DRANKJES MET EEN GROEP

Kindersap (geserveerd in een kinderbeker)

€ 1,85

IJsthee

€ 1,75

Kindersinaasappelsap (versgeperst)

€ 2,00

Kindermelk/-karnemelk /-chocolademelk

€ 1,85

Fles appelsap/perensap

€ 7,50

Kinderbeker diksap

€ 1,60

Fles vruchtensap

€ 9,00

Kan diksap (ongeveer 7 bekertjes)

€ 7,00

Kan koffie (8 kopjes)

€ 12,50

Kan thee (5 glazen)

€ 10,00

IJsblokjes en citroenschijfjes, flessen sap,
water en flesjes fris/bier/wijn naar keuze

Plank met daarop :
-

brood met 2 dips

-

nachos,met chedderdip en crème fraîche

-

portie bitterballen (kies vega/vlees)

€ 13,00

De Moestuin

WELKOM BIJ DE MOESTUIN! FIJN DAT JE ER BENT!

LUNCH (DE KEUKEN IS OPEN VAN 10.00 TOT 16.00)

Op de tuin en in de horeca werken mensen met een afstand tot de arbeids markt,

SALADE

samen met een team vakkrachten en vrijwilligers. We verzorgen de tuin en de

Salade van de tuin met couscous, tomaat, bladgroente, feta en pesto mayonaise

€ 9,50

dieren, oogsten de groenten en kruiden, maken er soep van (de groenten) en

Salade van de tuin met brood en dip

€ 11,00

bakken taarten en pannenkoeken. We smeren je boterham en zetten je koffie. Hier
leren we allemaal van. Iedereen werkt op zijn eigen niveau en tempo, met als doel

SOEP
Soep van de tuin met brood òf salade

€ 5,00

Soep van de tuin met brood en salade

€ 6,50

de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Onze mooie tuin is er niet om zelf te plukken/rapen/oogsten. Koop het alsjeblieft in
de winkel als je iets lekkers ziet op de tuin, of neem een zelfoogst-abonnement voor

OMELET
Omelet met groenten en brood

€ 7,50

Omelet met brood en salade

€ 9,00

Lekker erop: kaas, ham, salami, spek, chèvre (per stuk)

€ 1,00

een heel oogstseizoen (start weer in april). Veel plezier!

ZELFGEBAKKEN TAART EN GEBAK (TOT 16.30)

ROBUUSTE BOTERHAMMEN
Bietenscrème met chèvre met geroosterde pitjes

€ 7,50

Appel-kruimeltaart (met of zonder slagroom)

€ 3,75

Eiersalade met radijs (lekker met ham + €1,00)

€ 7,50

Worteltaart

€ 3,75

Hummus met geroosterde seizoensgroenten

€ 8,00

Cheesecake (kijk in de vitrine)

€ 3,75

Boeren belegen kaas met huisgemaakte tomatenjam

€ 7,50

Brownie/Boterkoek/Kokosmakroon

€ 2,50

Beenham met mosterdmayo en cress

€ 8,00

SPECIAAL VOOR KINDEREN

TOSTI’S VAN BRUIN BROOD

Pindakaaskoek

€ 1,00

Tosti boeren belegen kaas met ketchup

€ 4,00

Minicakeje voor kinderen

€ 1,50

Tosti beenham en kaas met ketchup

€ 5,00

GLUTENVRIJ GEBAK (VAN ROSE & VANILLA)

Tosti kaas- salami met sambalmayo

€ 5,50

Glutenvrije brownies met walnoten (4 kleine brownies)

€ 3,50

Tosti geitenkaas met tomatenjam

€ 5,00

Appeltaartje (vegan én suikervrij!, vers afgebakken in 10 min)

€ 4,50

SPECIAAL VOOR KINDEREN

HIGH TEA (ENKEL OP RESERVERING)

Rozijnenbolletje met belegen kaas

€ 2,50

Thee, zoete mix van onze taart en gebak, versgebakken scones met room

Kinderboterham met jam/hagelslag/kaas/pindakaas

€ 2,50

en Moestuinjam, hartige mix van ons menu

Kinderpannenkoek met poedersuiker en appelstroop

€ 4,50

€ 19,50

TAART MET EEN GROEP (VANAF 6 PERS.)

LUNCH MET EEN GROEP (VANAF 6 PERS. RESERVEREN? GRAAG!)

Mix van ons taart en gebak

€ 3,25

Mix van onze boterhammen (door de helft, geserveerd op een houten plank)

€ 7,50

Mix van cakejes en gebak voor kinderen

€ 2,50

Kom soep vooraf en daarna de mix van onze boterhammen

€ 11,50

Hele taart, op taartplateau! (met kaarsjes?)

€ 26,00

Mix van onze boterhammen en salade

€ 12,00

Kom soep vooraf, mix van onze boterhammen en salade

€ 14,50

