
DE TUIN TIJDENS CORONA

Hoera we zijn weer open! Dank voor jullie eindeloze support toen we gesloten waren. Dat betekent veel voor ons. 
We zijn weer open, maar er zijn wel wat regels waar we ons aan moeten houden.
We volgen de richtlijnen en aanbevelingen van de RIVM en de Koninklijke Horeca:
• Onze medewerkers hebben instructies gekregen over hoe te handelen onder COVID-19
• We werken met uitgebreide protocollen voor reiniging en hygiëne
• Deurgrepen, wastafelkranen, toiletten en pinapparaat worden regelmatig gedesinfecteerd
• We bedienen via een bijzettafeltje om genoeg afstand te kunnen bewaren
• Na vertrek van de gasten worden tafel, stoelen en menukaart gereinigd.

Maatregels specifiek voor De tuin
• Aai de dieren niet.
• Blijf zoveel mogelijk aan tafel zitten. Beperk rondlopen en zorg ook dat je kinderen aan tafel blijven.
• Als je graag een rondje wilt maken over het terrein, doe dit dan nadat je hebt betaald.
• De speelhoek binnen en de zandbak zijn dicht om hygiënische redenen. Ook de natuurspeeltuin houden we nog even dicht.
• In het theehuis kunnen we nu maar een beperkt aantal tafels gebruiken. Daarom willen we je vragen om rekening te houden 
met andere gasten die óók graag weer bij ons langs willen komen. Dit geldt in iets mindere mate voor buiten: gun elkaar de 
ruimte (en ons de omzet).
• Om dezelfde reden kunnen in deze periode onze tafels binnen en buiten niet als werkplek worden gebruikt.
• Wanneer je buiten zit en het gaat regenen mogen we maximaal 30 mensen binnen laten. 
In deze tijd moeten we allemaal improviseren. We houden zo goed mogelijk rekening met al jullie wensen maar wees een beetje 
coulant als het anders loopt dan je had gewild.

Hartelijk dank voor jullie hulp en begrip!

juni

In principe glutenvrij, maar wordt 
gemaakt in een keuken waar ook 
met andere producten wordt 
gewerkt. Veel van onze kaart kan, 
afhankelijk van het moment van de 
dag, glutenvrij geserveerd worden 
(de soep is bijvoorbeeld GV, maar 
vraag even om speciaal brood erbij). 
Wij denken graag met je mee! 

Vegan

ALLERGENEN
Uitgebreide informatie over 
allergenen is aanwezig achter 
de bar. Vraag er gerust naar! Op 
verzoek kunnen we, indien mogelijk, 
een gerecht aan uw specifieke 
dieetwensen aanpassen. Wij doen 
ons uiterste best om processen 
goed te  scheiden, maar wij kunnen 
geen garanties geven. Het eten van  
producten uit onze keuken blijft 
op eigen risico. Alle gerechten op 
de kaart zijn vegetarisch dus dat 
vermelden wij niet speciaal.

(vraag bij andere gerechten evt: 
zonder boter, zonder room)

Belangrijk: 
•  Klachten of zieke huisgenoten? Kom niet naar De tuin
•  Desinfecteer of was je handen direct bij binnenkomst
•  Houd afstand van elkaar en van ons
•  Niesen en hoesten in de elleboog
•  Betaal met pin/creditcard

Vind je ons leuk? Volg of tag ons op 
social media en blijf op de hoogte! 

#detuinvandesmid
@detuinvandesmid

Theehuis
Mens, dier en plantvriendelijkheid, dat is waar we voor staan bij De tuin van de 
smid. Daarom werken we met biologische producten en is onze kaart vegetarisch. 
We willen graag dat iedereen zich hier welkom voelt! Dit doen we door te zorgen 
voor een huiselijke en persoonlijke sfeer. Het eten en drinken wordt met aandacht 
bereid én mooi gepresenteerd. Als het even kan gebruiken we hiervoor bloemen 
uit eigen tuin.

Biologisch en duurzaam
In 2018 kregen wij het Gouden EKO-keurmerk, hier zijn we heel trots op! Naast 
een biologische inkoop kiezen we ook op andere gebieden zoveel mogelijk voor 
de meest duurzame oplossing. 

Polderoase
De tuin van de smid is veel meer dan alleen een theehuis. Met het weidse uitzicht, 
de loslopende dieren en de prachtige natuurspeeltuin voelt het al snel als 
vakantie! Juist daarom is het óók een fijne plek voor feesten, vergaderingen of 
andere bijeenkomsten.
Wat veel mensen nog niet weten is dat we geen gesubsidieerde kinderboerderij 
zijn, alles voor de dieren (en het terrein) is voor onze rekening: de aanschaf, het 
(biologische) voer, de dierenarts, de registratie, de hokken, etc. Daarom zijn we 
blij met een actieve groep vrijwilligers die voor de dieren zorgt (en voor een deel 
ook het terrein onderhoudt). Op vrijdagen komen cliënten van Gemiva helpen 
(onze buren in de Cronesteynse polder, dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking). 
En dat jullie hier komen eten, drinken en genieten maakt de cirkel compleet. 
Zo maken we er met zijn allen een mooie en fijne Polderoase van!



WARME DRANKEN
Espresso, Koffie zwart
Cappuccino, Koffie verkeerd
Flat white 
Dubbele espresso 
Espresso macchiato
Latte macchiato
Kindercappuccino 
Warme chocolademelk 
Warme choco met  slagroom
Kurkuma latte

Verse munthee
Verse gembersinaasappelthee
Yogi thee (classic, detox lemon, black chai)
Yogi thee black chai-latte
Thee Simon Levelt
(Ceylon, Earl grey, Rooibos, Bosvrucht, Groene thee, 
Groene thee Jasmijn, Mango orange, Honeybush)

(warme dranken + haver- of sojamelk:  0,4)

2,6
3
4
4
3
4
2,7 
3,2
4,2
3,7
 
3,3
3,5
3,1
3,5
2,8

KOUDE DRANKEN
Vers sinaasappelsap 
Appelsap, Perensap, Tomatensap,
Mango-appelsap
Fritz-kola regular of suikervrij
Earth Water still of sparkling
ChariTea green
Bionade: vlierbes of gember-sinaas
Naturfrisk: tonic, raspberry, ginger-ale, lemonade
Naturfrisk gingerbeer
Chocolademelk
Shake van de week (wisselend)
Limonade glas
Limonade karaf (1 L) 

4,2
3,3
3,5
2,9
2,8
4
3,7
3,5
4,5
3,2 
5,2
2
7,5

BIER
Gulpener Ur-Pils (vaasje van de tap)
Gulpener Weizen
Natte (dubbel) 
Zatte (tripel) 
Wisselend speciaal bier (zie krijtbord)
Budels Radler 2,2%
Budels Radler 0,0%
Budels malt 0,0%
Brunehaut blond 

3,3
4,5
5 
5
5 
3,3 
3,3
3,3
5,5

WIJN
Wit
Biotiful, Verdejo, Manzanares, Spanje

L’Auratae Cataratto/Pinot Grigio, Sicilië

Rood 
Flor de Baco, Vendimia Seleccionada 
Tempranillo, Garnacha, Graciano, Rioja

Rose
L’Auratae Rosato, Nero d’Avola, Sicilië

Mousserend
Frizzz perlwein, Weingut Huster, Riesling, 
Weissburgunder, Duitsland

Portal Ruby Port

4,5 
fles 25
4,5 
fles 25

4,7 
fles 27

4,5 
fles 25

fles 33

4,5

SPECIALITEITEN

Yoghurt met vers fruit en granola

Ontbijtje: yoghurt met fruit en granola, brood, jam, 
kaas, spiegeleitje en verse jus 

Wrap met humus, falafel, frisse groenten en tahin

Salade (zie krijtbord) met brood en boter of olijfolie

Soep (zie krijtbord) met brood en boter of olijfolie

The Dutch WeedBurger  met weedburgersaus en chips

7

13

9,5

13

9

15

KINDERBOTERHAM
(Volkoren boterham, lekker zelf smeren)
met kaas, pindakaas, chocopasta of appelstroop

4,5

BROODJES (volkoren sandwich of licht meergranen broodje)

Vegan paté met frisse groenten

Wilde Weide kaas appelstroop en rucola 

Tonijnsalade van visvrije tonyn (Vegetarische Slager) 

Geitenkaas met bietjes en geroosterde hazelnoten

Eiersalade met ijsbergsla en tomaat

9

8 

11

9

8,5

TOSTI
Kaas
Kaas & tomaat 
Kaas, tomaat & pesto 

4,5
4,7
5

2,5
7
8
7
8,5
7
9,5

BORREL
Chips naturel of paprika
Nacho’s met salsa, crème fraîche, jalapeños
Wilde Weide kaas met mosterd 
Brood met boter, olijfolie en hummus
Falafelballetjes met tzaziki
Veganuggets (kaas, spinazie en groenten)
Bitterballen (Vegetarische Slager)

Taart, tosti’s en borrelhapjes zijn tot laatste ronde te bestellen. 
Specialiteiten en broodjes tot 16.00 uur. 

DRINKEN ETEN
4,7
5
5
5,5
3,7
3,7
3,7
1
2,5

TAART EN ZOET
Appeltaart 
Citroenkwarktaart
Wortelnotentaart
Mango vegantaart 
Brownie
Brownie Glutenvrij
Brownie Vegan
Verse slagroom
Reep Tony Chocolonely

Grote groepen dienen in één keer af te rekenen.

tosti’s worden met ketchup geserveerd


