
Met jouw bezoek aan ons Muntterras maak je meer Groen voor een levendige en gezonde 
stad mogelijk!  
Iets te vieren? Onze kas en buitenruimten zijn beschikbaar voor feestelijke gelegenheden. 
Ook voor zakelijke events.  
 
Graag binnen afrekenen met je tafelnummer. Je kan alleen per pin betalen.  
Kijk op rotterdamsemunt.nl voor de eventagenda. Leuk als je ons volgt via Insta, FB of LKIN 
 

Lunch en borrel 
Salade van het seizoen geserveerd met brood  9,50 
(zie bord voor de wissel salade)  

Soep van het seizoen geserveerd met een sneetje brood  6,50 
(zie bord voor de wissel soep)  

Tosti belegen kaas en tomaat geserveerd met chutney  7,50 
 Kaas van Booij kaasmakers, zoete uienchutney. 

Roerei met kruiden, een kleine stadstuin salade geserveerd met brood  7,50 
  Van drie scharreleieren en kruiden uit de stadstuinen.  

Clubsandwich met mosterdmayonaise, kaas, sla, tomaat en groentenchips  9,00 
 Toast van Bakkerswerkplaats. 

Wisselend Broodje van de week  6,00  

Kindertosti met kaas 2.50 

Kinderboterham belegd met kaas, jam of honing 2,00 

Hapjes  
Bakje gezouten chips of groentechips 2,50 
 
Kaasplankje met twee soorten kaas van Booij Kaasmakers, chutney en crackers       
per persoon 7,50 
 
Borrelplankje voor 2 personen met kaas, olijven, brood en humus 12,50 
 
Uitgebreide borrelplank voor 2 personen met kaas, olijven, brood, smeersel en 
gegrilde groenten 14,50 

Zoet 
Amandeltaart met lavendelsiroop 4,75 

Vegan brownie 4,00 

Fruitijsje 1,50 

Op het bord vind je de weekspecials! 
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Thee en koffie  
Verse kruidenthee 2,75 
 Muntsoorten, verveine, citroenmelisse, zelf knippen mag ook 

Kruidenthee per pot 7,50 

Uitgestelde kruidenthee (of koffie) 2,75   

Koffie / espresso 2,75  

Cappuccino / latte 3,00 
Havermelk beschikbaar 

Drankjes  
Naturfrisk  3,00 

cola classic/ elderflower / lemonad / raspberry / bitter lemon   
 
Siroop van kruiden en bloemen   3,50    
 Wisselend, bijvoorbeeld van vlierbloesem, rabarber, roos-lavendel 
 
Kombucha van kamille en lavendel van Clark fermentation 3,50 
 
Floral ginger & orange van Pinky Rose 3,00 
 
Fruitsap 2,75 
 Appelsap, perensap van de Buytenhof in Rhoon 
 
Loopuyt gingerbeer uit Schiedam  3,00 


