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Warme dranken Koffie special

ALLES IS HIER LEKKER!
Lunchroom de Mooij
wachtwoord: de-serrezie gebakskaart

KOude dranken

High Tea

Koffie compleet
Flesje Heineken
Flesje Radler 0.0 of 2.0
Flesje Speciaal bier 

Wit - rood - rosé (per glas)

Frisdrank
Ice tea / Chocomel / Fristi
Melk
Verse Jus d’ Orange
Flesje sap 
Limonade
Kan limonade

Koffie 
Espresso 
Dubbele espresso 
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Thee
Potje thee (voor 2 personen)
Verse munt-thee
Verse gember
Verse gember-thee met citroen
Verse gember-thee met sinaasappel
Warme chocomel
Slagroom
Smaaksiroop 

(vragen naar de Serre)Koffie/thee/cappuccino inclusief
3 lekkernijen

Even lekker bijkletsen en genieten onder het
genot van een High Tea in de sfeervolle
Serre met heerlijke hapjes!
(min. 2 personen en graag 2 dagen
 van te voren reserveren)

(vraag naar keuze)

(vraag naar keuze)

(vraag naar keuze)

Noordwijkerweg 36, 2231 NL Rijnsburg
T 071 408 09 59

E-mail: deserre@tuincentrumdemooij.nl

de Serre | tuincentrum de mooij

Chocomel special
Met alcohol (18+)
Chocomel Malibu met slagroom 
Chocomel Grand Marnier met slagroom 

Zonder alcohol
Chocomel met witte chocoladesiroop en slagroom 
Chocomel maltesers met slagroom en caramel 

Met alcohol (18+)
Irish koffie 
Latte di Frangelico met slagroom 

 
Zonder alcohol
Bueno Chino (Kinder bueno, met caramel en slagroom) 
Kletskoffie (kletskoppen, slagroom en kaneel) 

(Tijdens drukte serveren wij geen koffie- of chocomel specials)

wijn

bier

gebak



Tosti's

PANNENKOEKEN 

SERRE SPECIALITEITEN Salades

12 uurtje VEGETarISCH
Heerlijk kopje soep van de week
Broodje omelet kaas
Broodje caprese

Naturel
Spek
Kaas
Spek en kaas

Met keuze uit wit of bruin brood
Ham óf kaas
Ham en kaas

Met keuze uit wit of bruin brood. 
Geserveerd met chilisaus 

Pittige kip
Sambasaus - prosciutto - geroosterde kip -
rode ui - Old Amsterdam - bosui

Caprese
Pesto - mozzarella - tomaat - pijnboompitten -
Italiaanse kruiden

Tuna Melt
Tonijn aangemaakt met Aioli - jonge kaas -
rode ui - tomaat - kappertjes 

(suiker en stroop inclusief)

Met keuze uit dik gesneden vloerbrood, 
wit, bruin of mais

Beenham-brie
Gemengde sla - tomaat - komkommer -
honingmosterd dressing - balsamico

Wrap kipfilet
Pesto - gemengde sla - kipfilet - tomaat -
komkommer
rode ui - honingmosterd dressing

Geroosterde kip
Gemengde sla - honingmosterd dressing -
komkommer

Gemarineerde kippendij
Huisgemaakte ketjap marinade
Gemengde sla - aioli

Carpaccio
Truffelmayonaise - gemengde sla - rode ui 
pijnboompitten - parmezaanse kaas

Broodje Zalm
Pestomayo - rucola - rode ui - pijnboompitten -
kappertjes

Club Sandwich
Sambasaus - gemengde sla - komkommer - tomaat
kipfilet-bacon-spiegelei - chips met kerrie
mayonaise 

Cheeseburger
Sla - tomaat - rode ui - augurk - ketchup -
mayonaise - bacon - cheddar - chips met kerrie
mayonaise 

Met keuze uit wit of bruin geroosterd brood
Naturel
Ham
Kaas
Spek

Extra topping (per topping)
Keuze uit ham, spek kaas. 
Alle toppings worden warm geserveerd.

Caprese
Gemengde sla - komkommer - rode ui -
mozzarella - tomaat - balsamico - pesto -
parmezaanse kaas - pijnboompitten

Carpaccio
Gemengde sla - tomaat - komkommer - rode ui
truffelmayonaise - pijnboompitten - parmezaanse
kaas - gebakken spek

Als u speciale wensen heeft horen wij dat graag!

Soep van de week
Klein
Groot
Soep wordt geserveerd met een broodje

Tosti's De luxe

Uitsmijters

12-uurtje
Heerlijk kopje soep van de week
Broodje carpaccio
Broodje geroosterde kip

 


