
MENUKAART Ons Tuincafé is alle weekenden en vakanties
geopend van: 10.00-18.00 uur 

Appeltaart 
Wisselende dagtaart 
Verse slagroom
Bananenbrood (suikervrij)

€ 3,00
€ 3,50

VOOR KINDEREN

€ 4,50

Twee witte puntjes met keuze uit: 
hagelslag, pindakaas, ham of boerenkaas
Pannenkoek (met stroop en/of poedersuiker)
Tosti ham-kaas
Boerenfriet met krokante kipjes met mayonaise en ketchup
Kidsburger: krokante kipburger met rauwkost

€ 3,25

€ 0,50

€ 6,25

€ 8,50

Net even anders
Bruchettabrood, ham, boerenkaas, tomaat, kruidenboter en een gebakken ei 

Vijg van een geit
Bruchettabrood, geitenkaas-crème, vijgen en gegrilde groenten

Vraag onze medewerkers naar de allergenenkaart

Geroosterde Italiaanse tomatensoep 
met basilicum, crème fraiche en een knoflook-bruchetta
Dagsoep zie krijtbord € 4,50

SOEP

SUPER TOSTI’S 

€ 5,50

HUISGEMAAKTE TAART (op=op)  

€ 4,50

Wij kiezen voor vlees en vis waarbij een beter leven centraal staat.  De dieren van 
Stadsboerderij in Vlaardingen hebben de ruimte voor een waardig leven. 
Dat is fijn voor de dieren en dat proef je in het vlees.

€ 4,50

€ 3,75

€ 2,50ook heerlijk voor kinderen als lunch

BROODJES 

Koli-brie
Boerenbrood met brie, huisgemaakte appelcompote, veldsla, 
geroosterde walnoten, wilde puntpaprika uit eigen moestuin 
Met gebakken bacon € 0,50 extra

De Vreemde Vogel
Broodrol belegd met huisgemaakte eiersalade met kruiden uit eigen tuin, 
kipfilet, veldsla en krokante serranoham

Personeel aan het woord
Wisselend broodje geïnspireerd door onze medewerkers, zie krijtbord

Vogel in kooi
Clubsandwich van boerenbrood met runder-pastrami, botersla, sinaasappel,  
rucola, pijnboompitten en huisgemaakte vlierbessen-balsamico 

Italiaanse kip of ei?
Omelet geserveerd op bruin boerenbrood met 4 soorten tomaat, Parmezaan, 
rucoladressing en doperwten 
Met gedroogde ham € 0,50 extra

Vistrio
Maisbroodje met tonijn, zalm, makreel , veldsla, mini-romeinse sla 
met vadouvan-creme

Voederbal
Gehaktbal met boerenbrood (half-om-half vlees van Stadsboerderij Holywood), 
huisgemaakte jus en een frisse moestuin salade

Burger op Vreemde wijze 
Zeekraalbrood met doe-het-zelf-hamburger (2 x 150 gram half om half vlees 
van Holywood), tomaat, bacon en sla uit de moestuin met boerenfriet

Vlaardingse Vogel Break (vanaf 2 personen)
Boerenbrood, mini dagsoep, rundvleeskroket, frisse moestuinsalade, 
pastrami, zalm, boerenkaas en kruidenboter                 (voor 2 personen)
  

€ 7,00

Ook beschikbaar met glutenvrij brood

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 17,50

€ 17,50

= vegetarisch

Feestje? Dat kan natuurlijk ook!

€ 5,50

€8,00

€ 7,50

Gemengde nootjes en olijven
Portie Rotterdamsche bitterballen met boerinnenmosterd
Boerenbrood met smeersels 
Aioli, kruidenboter met kruiden uit eigen tuin en olijventapenade
Koude Vondsten
Serranoham, droge worst, kruidenkaas en geitenkaas van Zuivelboerderij van Winden, 
gemengde olijven, gedroogde tomaten, komkommer, groentechips met aioli
Vurige Vondsten (+/- 2 personen) 
Bitterballen, kaasstengels, groenten-kroketjes, butterfly-garnalen, krokante kipjes
Kaasplankje (+/- 2 personen)
Kruidenkaas, boerenkaas en geitenkaas van Zuivelboerderij Van Winden, 
vijgenbrood, olijvenmix en appelstroop
Vreemde Verwennerij
Combinatie van Koude en Vurige vondsten (+/- 2 personen)

High Beer (vanaf 2 personen)
3 biertjes naar keuze (half glas) met 3 bijpassende hapjes per persoon

High Wine (vanaf 2 personen)

€ 4,50
€ 4,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 10,-

BORREL
€ 3,50

Lekker om te delen

€ 10,-

€ 12,50

Vliegende vis
Gerookte zalm, spinazie-ravioli, diverse bietjes, komkommer, sla uit de moestuin, 
krokantje van zalm, dressing van limoen en shiso-purple

Geitenbreier
Gebakken panko-geitenkaas, zoete aardappel, lo�es en gedroogde goji-bessen

Tok tok
Kippendijfilet-spies, bataatfriet, sla uit de moestuin, cherry-tomaatjes en een 
oyster-dressing met sesam

Al onze salades zijn voor € 5,- extra, 
ook als maaltijdsalade te bestellen. 

SALADES

€ 8,50

€ 8,00

€ 8,00

Onze salades worden geserveerd zonder brood.

DRANKJES
Koffie (ook decafé)   € 2,10
Espresso    € 2,10
Cappuccino of koffie verkeerd   € 2,40
Latte macchiato    € 2,60
Dubbele espresso   € 3,20 
Babyccino (opgeschuimde melk)  € 1,50
Verse thee (diverse smaken in theedoos) € 2,20
Verse muntthee uit eigen tuin met honing € 2,75
Frappuccino (ijskoud en ook in caramel) € 4,50

Frisdrank   € 2,20
Naturfrisk biologische frisdrank:
cola, vlierbloesem, bitter lemon, ginger ale  € 3,00
Ice tea (sparkling of groene thee)  € 2,45
Fristi of Chocomel   € 2,25

Schulp biologisch sap:
Appel    € 2,50
Peer    € 2,75
Appel met zwarte bes                   € 3,00
Appel met aardbei       € 3,25
Appel met rabarber     € 3,00

Verse jus d'orange (0,2 l)                         €   3,50
Verse jus d'orange (0,4 l)                         €   4,95
Melk                  €   1,50
Mineraalwater                €   2,20
Mineraalwater bruisend               €   2,20

Gulpener bier van de tap: fluitje              €   2,10 
Gulpener bier van de tap: vaasje             €   2,60
Gulpener bier van de tap: 0,5 ltr             €   4,90
Seizoensbier van de tap: vaasje               €   3,50

Pluimpje                 €   4,50
Vlaardings Vulcaanbier: flesje               €   4,00
Desperados                €   3,50
Liefmans Fruitesse                €   3,50
Radler 2%                 €   2,75
Radler 0%                  €   2,75
Bavaria malt bier                €   2,50
Prosecco per fles                €   20,-
Diverse likeuren en gedistilleerd  vanaf   €   3,25
Zie ook onze speciaalbieren (z.o.z.)

WIJN

Kan ijswater met komkommer, citroen en munt 
Frisse, ijskoude muntthee met citroen

Smoothies (0,4 l): 
Energieke Roodborst: frambozen, bramen, aardbei, blauwe bes en rode bes
Gebalanceerde Flamingo: ananas, papaja, mango en druif.

Tarani Malbec – rood
   Volle rode wijn met rijpe pruimen, kersenjam en zoete kruiden. 
Tarani Sauvignon - droog wit
   Verfrissende, rijke witte wijn. Citrustonen, grassig, licht mineralig. 
Niersteiner Gutes Domtal – zoet wit
   Een toegankelijke wijn met fruitige tonen. Plezierige smaak met een mild zoete afdronk.
Tarani Gamay - rosé
   De smaak is verfrissend, krachtig, vol en sappig met een fruitig karakter.

 
VLeemde Vogel: VL92 (Vlaardingse) gin met rose lemonade
St-Germain: vlierbloesemlikeur, prosecco, bruiswater 
Gin & Tonic: Bombay Sapphire gin en tonic

€ 3,50
€ 2,45

Glas € 3,50    Fles € 17,-

HUISGEMAAKT 

COCKTAILS met kruiden uit eigen tuin
€ 6,50

€ 5,50
€ 6,50

€ 4,50

ONS BIER

Onze kaas kopen we bij Kaas en zuivelboerderij van Winden, gelegen langs het water van 
de Gaag die loopt tussen Maasland en Schipluiden. Sinds 2000 verwerkt het gezin Van 
Winden op het melkveebedrijf zelf een deel van de melk tot heerlijk verse boerenzuivel 
en ambachtelijk bereide boerenkaas. De winkel is te vinden in een monumentale boerderij.

ONZE KAAS

Onze moestuin en fruitborder worden door tuinman Kees 
door middel van permacultuur onderhouden. We proberen 
zoveel mogelijk van onze eigen groenten en fruit te 
gebruiken in de keuken. Iedere jaar zal de moestuin 
groeien, dat proef en zie je weer terug op onze menukaart. 
Onze nieuwste aanwinst is de koepelkas, zodat we jonge 
planten kunnen opkweken en het plukseizoen verlengen.

Permacultuur
De moestuin wordt zonder bestrijdingsmiddelen tot groei 
gebracht. Permacultuur is een agricultureel project dat zo 
wordt ontworpen dat het net als een ecosysteem zichzelf 
in stand houdt. 

 

Bij De Vreemde Vogel serveren we Gulpener Bier, omdat zij voorop lopen in verantwoord 
ondernemen. Ze gebruiken alleen ingrediënten uit hun regio, die met een zo laag 
mogelijke milieubelasting en met aandacht voor een gevarieerd landschap worden geteeld. 
Wil je nog lokaler, proef dan Pluimpje, speciaal gebrouwen voor De Vreemde Vogel. 

ONZE MOESTUIN

Onze koffie wordt wekelijks vers gebrand in de lokale en kleine koffiebranderij van Single 
Estate in Maasdijk, waardoor de versheid van de koffiebonen gewaarborgd is. De koffie 
wordt op een eerlijke en directe manier van de koffieboeren gekocht, zodat een hoge 
kwaliteit koffie geselecteerd wordt. 

ONZE KOFFIE

Onze losse thee komt van  de Tea Bar, zij gaan graag innovatief aan de slag met thee en 
ontwikkelen in samenwerking met bierbrouwers, ijsjesmakers en andere food-profession-
als regelmatig nieuwe theeverrassingen. 

Verse muntthee uit eigen tuin (seizoensproduct)
Onze tuin staat vol met muntplanten, zodat we tijdens het seizoen verse muntthee kunnen 
serveren. In de zomer maken we ook verfrissende ijsmuntthee.

ONZE THEE

SPECIAALBIER

Op fles:
Gulpener Neubourg 5,5%                     € 3,50
Dit biertje heeft een edele bitterheid met een geraffineerde combinatie van fijne 
kruiden en zuren, bloesem- en fruittonen en een aromatische gerststructuur. 
Bekroond met een European Beer Star Award.

Vulcaan 7,2%                                   € 4,-
Een Vlaardings, stoer, bovengistend, amberkleurig bier. Naast de pilsmout, 
zorgen juist de ambermout & caramout voor de mooie rode kleur van het bier. 

Vulcaan seizoensbier (wisselend)                    € 4,-
 
Vulcaan Mammoet 7,2%                     € 4,50
Mammoet is niet zo zoet als dubbel normaal is en met een behoorlijke kruidenmix 
van kaneel, korianderzaad, zoethout, steranijs en sinaasappel net even anders.

Kaf & Koren - Alpha 6,5%                                                                             € 4,-
Speciale mouten zorgen voor de unieke milde maar volle smaak en prachtige 
amberkleur in dit Rotterdamse bier. De toevoeging van Amerikaanse hopsoorten 
geeft de Alpha haar karakteristieke fruitige bitterheid.

Kaf & Koren - Saison 7,1%                                                                            € 4,-
De C'est Zon is het tweede bier van Kaf & Koren. Fris en fruitig met het 
kenmerkende gistkarakter van een Saison.

Birdbrewery - Rumoerige roodborst 5,8%                       € 4,-
Een frisse, fruitige, licht hoppige American Amber. Robijnrood van kleur en een 
volle schuimkraag. Met een geur vol grapefruit, tropisch fruit en lichte karameltonen.

Birdbrewery - Fuut Fieuw 4,8%                               € 4,-
Een fruitige, dorstlessende Session Pale Ale. Het blonde bier heeft een aroma vol 
citrus, geel tropisch fruit en lichte karameltonen. Door zijn lage alcoholgehalte, 
mooie bitter en fruitige smaak weet hij je moeiteloos te verleiden.

Gerardus kloosterbier blond 6,5%                      € 3,50
Een sprankelend bitter kloosterbier met een kruidige smaakaanzet. Specerijen en 
hop geven dit licht zoete bier zijn rijke, ronde smaakbeleving.

Gerardus kloosterbier dubbel 7%                                                                 € 3,50
Een zeer eigentijds en vooral eigenzinnig bier. Zuur en kruidig. De goede proever 
herkent zelfs noten en cederhout. Gerardus Dubbel is een stevig bier. 

 
 

De Vreemde Vogel presenteert: 

Verrassend blond, fruitig en hoppig bier 5,5 %, gebrouwen voor De Vreemde Vogel 
door de Maassluise brouwerij Raven Bone Hill. 
Alsof er een Vreemd Vogeltje op je tong piest!

 € 4,50

Gulpener Seizoensbier van de tap (wisselend)                  € 3,50

LUNCH ZOMER 2018
In de zomervakantie tot 20.00 uur met avondkaart


