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welkom in onze 
eetbare oase op Zuid 
Bij Rotterdamse Munt koken we vegetarisch en zijn er vegan opties. We willen onze 
stadsgenoten inspireren tot een meer lokaal, plantaardig menu van het seizoen 
omdat we dichtbij nog veel te ontdekken hebben 
We werken met kruiden en eetbare bloemen uit onze stadstuinen. Daarbij maken we 
gebruik van verse, biologische ingrediënten van ‘t seizoen. De lekkerste producten 
halen we bij lokale tuinders, telers en makers, gewoon omdat producten van 
dichtbij verser zijn en dus smaakvoller en gezonder. 
De groenten en fruit kopen we via Rechtstreex van de Boer. Kaas wordt in de 
Albasserwaard gemaakt door Booij Kaasmakers. Producten van granen en 
aardappels komen van de kleiakkers van de Hoekse Waard. 

Gezellig lunchen of borrelen 
We houden onze omgeving gezond zodat we allemaal kunnen blijven 
genieten. Daartoe volgen we de richtlijnen van het RIVM. 

> We blijven thuis als we niet helemaal lekker zijn. 

> We houden 1,5 meter afstand. 

> We wassen onze handen regelmatig en gebruiken papieren handdoekjes.

> Betalen kan alleen per pin, zoveel mogelijk contactloos. 

1. Geef je bestelling door in de winkel en reken direct af

2. Drankjes krijg je direct mee

3. Zoek een fijne plek in de tuin of op het terras.  Je kan ook je eigen 
picknickkleed meenemen. Je mag overal zitten, als je maar denkt aan 
de 1,5 meter regel.

4. Je eten wordt gebracht
5. Fijn als je bij vertrek je dienblad weer bij de keuken inlevert
Dank je wel voor deze samenwerking!



thee en koffie
Verse kruidenthee van ‘t seizoen
verse munt, verschillende soorten
citroenmelisse, 
verveine 
verveine met honingmeloensalie
basilicum met venkel
gember met citroentijm
salie met pepermunt
groene thee met munt of verveine

2,75

Pluk je eigen kruidenthee
wandel door de tuinen en pluk 3 takjes naar keuze.

2,75

Kruidenthee van Rotterdamse bodem
De kruiden uit de tuinen worden gedroogd en verwerkt in 
melanges voor kruidenthee. 
puur verveine, puur munt, 
festival, maan, weerstand, zomer, focus, wilde stad

2,75

Kruidenthee per pot 6,50

Uitgestelde kruidenthee (of koffie) 
De uitgestelde koffie of te wel caffè sospeso  is oorspronkelijk een 
Napolitaanse traditie ontstaan uit  solidariteit. Een klant bestelt 
als uiting van zijn voorspoed of vrijgevigheid een caffè sospeso. 
Hij betaalt dan twee koffie maar ontvangt er één. De tweede 
koffie is bestemd voor een volgende klant. Die persoon kan 
vragen of er nog een koffie of thee “in de wacht staat” en deze op 
de gezondheid van de eerste klant drinken. 

Espresso 2,50

Koffie 2,50

Cappuccino 3,00

Latte 3,00



drankjes
Huisgemaakte limonade met ijsblokjes met bloemen, 
keuze uit:
roos en framboos
dennentoppen
roze vlierbloesem
citroenmelisse
met bruiswater

2,75

Huisgemaakte kefir 
heerlijke en gezonde waterkefir met ijsblokjes 
lavendel, tijm en roos
citrus en gember
paardenbloem, gember en munt
rozemarijn, salie en citroen

4,50

Shrub 
verfrissend gezond drankje op basis van siroop en 
appelciderazijn
abrikoos, peer, jeneverbes
vlierbessen

2,75

Fruitsap
250 ml van de Buijtenhof uit Rhoon

2,75

Naturfrisk
cola classic
elderflower
lemonad
raspberry
bitter lemon 

2,95

Loopuyt
gingerbeer uit Schiedam 

3,50

Natuurgoed Ziedewij
dennensoda

3,50



lunch en borrel
Smoothiebowl van het seizoen 
met fruit, bloemen en granolatopping (vegan) 

7,95

Roerei met kruiden uit de tuin
en kleine stadstuin salade geserveerd met brood

6,95

Club sandwich met huisgemaakte eier/kruidensalade 
kaas en mesclun met chips uit de Hoeksche Waard 

7,00

Veggieburger van de stadstuinen
op een briochebun royaal belegd met geroosterde groenten, 
pickles en salsa verde

8,95

Salade met gepofte gele en rode biet
met walnoot, geitenkaas en yoghurt / groenekruidensaus, 
geserveerd met brood 

8,95

Speltpastasalade van spelt uit de Hoekse Waard
met geroosterde groenten, pesto van seizoenskruiden en 
daslookkaas (vegan optie mogelijk)

9,50

Quiche met seizoensgroente en oude kaas, 
geserveerd met kleine stadstuin salade 

7,25

Zoete aardappel linzensoep met kokos en koriander 
geserveerd met brood (vegan) 

6,00

Soep van ‘t seizoen 
geserveerd met een sneetje brood

6,00

Kinderlunch
boterham belegd met kaas, jam of honing, prikker met fruit, klein 
glaasje limonade

5,00

Kinderboterham 
belegd met kaas, jam of honing

2,00

hapjes
Bakje chips 2,50

Klein bordje 
met blokjes daslookkaas, oude kaas en groentesticks met dip

5,50

Uitgebreide borrelplank voor twee personen
met huisgemaakte dip, chips uit de Hoeksche Waard, drie 
soorten kaas,  pesto van seizoenskruiden en brood. Kan ook op 
twee losse plankjes worden geserveerd.

12,50

= ook als afhaaloptie voor thuis 



zoet, ijs, 
alles huisgemaakt
Energy boost 
noten/ zadenreep (gluten /suikervrij)   

2,50

Rabarber kruimel plaattaart 
met aardbeien en vanilleroom 

3,95

Courgettecake met walnoten 3,00

Amandelcake met lavendelsiroop 3,95

Vanille lavendel ijs 
met vers fruit

6,95

Granaatappel, peren, limoen raketjes 2,50

Watermeloen sorbet 4,25

de keuken 
van de stadstuinen
Onze keuken wordt gerund door Ingrid Ruijgrok. Ingrid kookt en bakt al ruim 25 jaar 
voor gasten en groepen uit alle windstreken. Haar passie voor het werken met verse 
groenten en kruiden is ontstaan in Japan. Met haar gezin woonde en werkte ze 
daar ruim 10 jaar. De Japanse volkskeuken staat bekend om haar eenvoud, de pure 
smaken en royaal verse ingrediënten. In Rotterdam werkt Ingrid het liefst met lokale 
ingrediënten van 't seizoen. Ze werkt samen met de boeren, tuinders en makers in 
de korte keten. Natuurlijk maakt ze veel gebruik van alle smaakmakers, thee- en 
saladekruiden en eetbare bloemen uit onze stadstuinen. 

Iets te vieren?
Voor groepen vanaf 10 personen hebben we speciale lunch-, diner- en 
borrelarrangementen. Eventueel in combinatie met een rondleiding, een proeverij of 
een leuke, praktische workshop. Kijk op rotterdamsemunt.nl voor de mogelijkheden 
of stuur een mailtje met jouw wensen naar organiseerhet@rotterdamsemunt.nl



Meer dan 300 soorten munt
Wereldwijd zijn er meer dan 300 soorten 

munt bekend. De Mentha familie is zo 
groot omdat Mentha zich gemakkelijk 

aanpast aan haar omgeving. 
Elke klimaatzone heeft haar eigen 

muntsoort. Specifieke omstandigheden in 
microklimaat en bodem heeft geleid tot 
aanpassingen. Zo zijn er vele smaakvolle 

muntsoorten ontstaan.

Ontdek, pluk en proef
onze stadstuinen

Samen met stadsgenoten steken we de handen uit de mouwen en 
maken we boeiende pluktuinen waar jonge stadsgenoten de magie 

van planten ontdekken.  
Waar organisaties groeizame teamdagen organiseren. 

Waar stadsbewoners inspiratie ophalen voor hun eigen stukje 
groene, gezonde stad en tegelijkertijd genieten van rust en 

levendigheid middenin de stad. 

Groen zorgt voor een levendige, gezonde stad. Groen filtert water en 
de lucht die we inademen, het werkt verkoelend in de zomer en biedt 

beschutting in de winter. 
Groen werkt positief voor onze gezondheid en creativiteit, vergroot 

ons geluksgevoel én zorgt ook voor superverse en smaakvolle oogst.

Activeer al je zintuigen en verwonder je in de eetbare stadsnatuur. 
Krijg je geen genoeg van die mooie kleuren en smaken? Pluk in 
het groeiseizoen een mooi boeket, je favoriete smaakmakers, 

theekruiden of salades met blad en bloem. 
Met onze kruidenthee, geoogst en gedroogd door ons en collega’s in 

de regio, proef je jaarrond de smaken van de stadsnatuur.

www.rotterdamsemunt.nl


