
Ontbijt



Zin in een lekker ontbijtje?

Stel zelf je eigen ontbijt samen..

 Goedemorgen
Sunshine!

Nutella 0,50

Luxe broodje of croissant 1,50

Croissant met boter en jam 1,95

Gebakken spek 2,50

Heb je een allergie? Laat het ons weten! 

Ontbijt tot 11:30 uur verkrijgbaar

Roerei 2,00

Gebakken ei 1,50 

Verse jus d’orange 3,25

Glas melk 1,50

Feestdagen ontbijt 
Aan tafel geserveerd ontbijt tijdens feestdagen, Paasontbijt, 
Moederdagontbijt, Vaderdagontbijt, Pinksterontbijt en Kerstontbijt. 
Houd onze social media kanalen in de gaten voor verdere informatie.



Gezond ontbijt 5,99

Heerlijke, verse, volle 
yoghurt van Zuivelboerderij 
de Brem Holsteins’ (250 ml) 
met granola en vers fruit.

Alde Luuj ontbijt 3,99

Pistolet met 2 soorten hartig 
beleg (ham en kaas), boter, 

jam, vruchtenyoghurt en een 
gekookt ei.

Jong ontbijt 3,99

Pistolet met zoet of hartig 
beleg (2 soorten), boter, 
vruchtenyoghurt en een 

gekookt ei. 

Leurs ontbijt 4,99

2 pistolets met 3 soorten 
hartig beleg (ham, kaas en 

kipfilet), boter, jam, 
vruchtenyoghurt en een 

gekookt ei.

Of maak een keuze uit deze 
heerlijke ontbijtjes 

Keuzestress?

‘



Zuivel van Nu!
Op slechts 4 kilometer hier vandaan bevindt zich Melkvee- en 
Zuivel-boerderij  Den Brem Holsteins’, de plek waar Mark en 
Ineke van de melk van eigen koeien verse zuivelproducten 
maken. Echte zuivel, zo min mogelijk bewerkt, puur en met 
liefde voor hun dieren. Dat geven ze door via  Zuivel van Nu’. 
Proef het zelf in de (vruchten)yoghurt van Leurs.

Wil je een keer de moderne veehouderij van dichtbij ervaren? 
Neem dan een kijkje bij het uitkijkpunt dat dagelijks geopend 
is tussen 11:00 en 17:00 uur. Zo neem je een kijkje in het pro-
ces dat voor Mark en Ineke heel gewoon is, maar voor jou vast 
heel bijzonder. Boek een van de rondleidingen of educatieles-
sen op zuivelvannu.nl

‘

‘



Lunch



Lekkere Lunch
Keuze uit volgende broodsoorten: wit of donker oerbrood.

Open sandwich gezond
Met gerijpte ham, kaas, cherrytomaatjes, zoetzure 
komkommer en mango mayonaise 7,99

Open sandwich oosterse stijl
Met dungesneden kalfsvlees, soja dressing, bosui 
en sesam 8,99

Open sandwich salmon
Met gerookte zalm, rode ui, zoetzure komkommer en 
wasabi mayonaise 8,99

Open sandwich tuna melt
Uit de oven met tonijnsalade, geraspte kaas en 
Sud n’Sol saus 8,99

Uitsmijter Leurs
Op oerbrood, 3 eitjes, spek, champignons, paprika 
en ui 12,99

Heb je een allergie? Laat het ons weten! 

’



Lunch Specials
Soep van de dag
Dagelijks vers gemaakte soep geserveerd met broodsticks 6,99 

Boerenplank
2 sneetjes oerbrood, eiersalade, gerookte zalm en kruidenkaas 
en een soep naar keuze 12,99

Hartige plank
2 sneetjes oerbrood, 2 rundvleeskroketten, gele uitjes en mosterd 9,99

Bijbestellen: 
Combineer een lunchgerecht met een kopje soep naar keuze (+ €3,50)

Verrassingslunch
Laat je verrassen door ons 
keukenteam:  Je krijgt er geen 
spijt van!”

Alleen te bestellen vanaf 2 personen per tafel.
Uitgezonderd zon- en feestdagen.

16,99 p.p

“



Salade kip piri piri
Salade van spekjes, gebakken champignons, 
kip piri piri, tomaat, komkommer, 
pijnboompitjes en parmezaanse kaas 14,99

Gamba salade
Salade van gamba’s, venkel, appel, zoetzure 
komkommer en tomaatjes 15,99

Heb je een allergie? Laat het ons weten! 

Maaltijdsalades
Geserveerd met broodsticks

Diner



Maaltijdsalades

Diner
Aet, Drink en Geneet tösse ’t Greun!

Dat is onze beleving hier in het Tuincafé.  Of je nu je dag 
start met een heerlijk ontbijtje, geniet van de lunch tussen 
het shoppen door in onze prachtige winkel of de dag afsluit 

met een hapje & drankje. Wij hopen zo een geluksmomentje te 
creëren en dat je geniet in ons Tuincafé. Met ons horecateam 
en lokale leveranciers zorgen wij voor een mooie vers beleving. 
Van ontbijt tot diner, ben je in het Tuincafé op de juiste plek!

Met smakelijke groetjes, Geert (Chef-kok)



Heb je een allergie? Laat het ons weten! 

Dagspecial
Wisselend gerecht van onze koks! Kijk op onze krijtborden.

Flammkuchen
Met crème fraîche, spekjes, prei, ui, kastanje champignons, 
emmenthaler en rucola 10,99

Oma’s pasteitje
Ragout van Hendriks kip en champignons in een pasteitje met 
frietjes en salade 14,99

Hoeve burger 
Oer Hollandse burger van Hoeverund (180 gr.) met coleslaw, 
cheddar en frietjes 14,99

Hoeve burger vegetarisch
Vegetarische burger met coleslaw, cheddar en frietjes 14,99

Kip van ‘t spit
Gekruide kip van het spit met frietjes en salade met keuze uit een 
halve kip 11,99 of een hele kip 15,99

Spareribs
Heerlijke spareribs met een huisgemaakte marinade met frietjes, 
sausjes en een gemengde salade 16,99

Diamanthaasje
Perfect gebakken runderhaasje met frietjes en 
chimichurri 17,99

Extra
Peper- of champignonsaus 2,50

Roergebakken seizoensgroenten 3,50



Heb je een allergie? Laat het ons weten! 

K I D S
M E N U

Dit plantje gaat dicht als 
er een insectje in komt!

Heb jij onze vleesetende plantjes al gevonden in ons tuincentrum?



Smakelijk eten
Tosti ham & kaas (oerbrood) 

4,50

Broodje frikandel 
2,99

Broodje kroket 
2,99

Portie frietjes 
3,50

Hmm....! Lekkere Coole box!

Bijbestellen
Appelmoes 0,75

Mayonaise/curry/ketchup/mosterd 0,50

Coole Bo
x

Frietjes met kroket, 

kaassoufflé, frikandel 

of kipnuggets met 

een super cool 

cadeau! 5,99

coole 

box met 
speeltje



Snack  
Toetje 

Liter Ranja
Ranja met bekertjes (1 liter) 3,75

Appelsap - chocomel - fristi
In een bekertje 2,00

Klein 2,50

Kinder-chino
Kopje melkschuim met kaneelsuiker en een 

lange vinger 1,25

Drinken



Vier jouw 
kinderfeestje 
bij Leurs 

Onze creatieve kinderfeestjes in het 
tuincentrum bieden een hartstikke 
leuke middag die begeleid wordt 
door een enthousiaste medewerkster 
van ons tuincentrum. 

Wij organiseren onze kinderfeestjes 
op de woensdagmiddagen van 14.30 
tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op leurs.nl.



Vier jouw 
kinderfeestje 
bij Leurs 

Zoetigheid
&

High Tea



Zoetigheid
Leurs Wafel
Warme wafel met kersen en slagroom 4,50

Hollandse Appeltaart
Dé appeltaart van bakkerij Fleuren uit Velden 2,99

Luxe Limburgse Vlaai
Diverse vlaaien van bakkerij Fleuren uit Velden, 
neem een kijkje in de vlaaivitrine 3,25



High Tea

High Tea
Heerlijke smaken thee en een tafel 
gevuld met de meest smakelijke lekkernijen! 16,99 p.p.

Moeder & Kind High Tea (t/m 12 jaar)

Gezellige high tea met thee van Senza en een tafel
gevuld met smakelijke lekkernijen! 21,99 voor moeder en kind 

samen (4,99 per extra kind t/m 12 jaar)

High Tea met Bloemen Workshop  
Een creatieve en vooral gezellige workshop bloemschik-
ken en daarna lekker bijkletsen tijdens een high tea!  

Kijk op leurs.nl/workshops voor de mogelijkheden.



Wij schenken in ons hele tuincentrum
alleen Fairtrade Puro koffie.

De koffieboeren van Puro ontvangen een 
eerlijke prijs voor hun koffiebonen en een 
extra premie die ze investeren in 
bijvoorbeeld onderwijs, herbebossing en 
technische verbeteringen voor de landbouw. 
Met opbrengst uit de verkoop van Puro kopen 
en beschermen zij stukken regenwoud in
de landen waar onze koffie geteeld wordt.
Goede doelen steunen in landen die met 
Puro betrokken zijn, gaat veel verder dan 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en sociaal respect. 
Voor ons is de sociale 
binding cruciaal.



Drankenkaart



Koffie

Thee
Thee (diverse smaken) 2,50

Verse muntthee (met honing +0,50) 3,50

Earl Grey thee met verse gember, 
sinaasappel en een kaneelstokje 3,50

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato

normaal

2,50

2,50

2,95

2,95

groot/dubbel

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95
*Alle koffie is te bestellen zonder cafeïne

Jouw koffie momentje 4,25

Onze PURO® koffie
+

Kies jouw siroop smaak:
caramel, kaneel,

vanille of butterscotch
+ Met of zonder slagroom?

+
Twee bonbons

Stel jouw koffie 
momentje samen

Warme chocomel 2,95

mét slagroom +0,75

Chocomel

Koude Dranken



Koude Dranken

Smoothies

Cola
Cola zero
Fanta
Spezie
Spa Rood
Fuze Tea Sparkling
Fuze tea Green
Sprite
Cassis
Tonic
Bitter Lemon
Apfelschorle

kinder / normaal / groot

2,50 / 3,25 / 4,25

2,50 / 3,25 / 4,25

2,50 / 3,25 / 4,25

2,50 / 3,25 / 4,25

2,50 / 3,25 / 4,25

          3,25

          3,25

          2,75

          2,75

          2,75

          2,75

          2,75

kinder / normaal / groot

3,50 / 4,50 

2,50 / 3,25 / 4,25

2,50 / 3,25 / 4,25

2,50 / 3,25 / 4,25

2,50 / 3,25 / 4,25

Verse Jus d’orange
Appelsap 
Fristi
Chocomel
Spa Blauw

Aardbei 4,99 

~
Mango en sinaasappel 4,99

~
Bosvruchten, appel 
en sinaasappel 4,99

~
Avocado, spinazie, 

appel en komkommer 4,99



Van de tap
    klein / groot

Hertog Jan bier  3,25 / 4,50

Hertog Jan Seizoensbier  3,50

 

Op Fles

Erdinger alcoholvrij bier 0,33   3,50

Wijn 
  &
Bier

 Terre Allegre uit Italië
        glas / fles

Rode wijn   4,25 / 14,95

Witte wijn   4,25 / 14,95

Rosé    4,25 / 14,95



Bitter-
ballen

8 gefrituurde bitterbal-
len met mosterd 7,99

gegratineerde 
nacho’s met 

guacamole dip
Met gesmolten kaas,

jalapeño’s en salsa 5,99

Lekker borrelen!

bitter-
garnituur

12 st. bittergarnituur 
met sausjes 7,99

Kaaskroketjes 
van valuas

4 st. met mosterd-
mayonaise en 

vijgenchutney 9,99



Smaakt het 
naar meer?

Horeca toppers gezocht 

Ben jij die horeca kanjer met een vlotte babbel die met 
elke gast een leuk praatje of grapje kan maken en ben je 

niet te bang om je handen uit de mouwen te steken?

Solliciteer dan snel!
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.leurs.nl/vacatures.


