
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 en zakelijke events. Kijk op rotterdamsemunt.nl  voor de mogelijkheden en onze 
agenda. Leuk als je ons volgt via de nieuwsbrief, Instagram, Facebook en LinkedIn. Graag binnen afrekenen met je tafelnummer. Alleen betalen 
via Pin, geen contant. Onze keuken is open tot 17:30 uur.  

 

   
In onze tuinen wordt gewerkt aan een biodivers stukje 
Rotterdam. Alles wat hier groeit en bloeit is eetbaar, proef 
de kruiden terug in onze thee- en limonadesmaken.  
Proost! Op een groene stad!  
 

Verwarmend  Verfrissend 
Kruidenthee uit de tuin                                   2,75 
Vers of gedroogd. Vraag naar de dagoogst 
of kies een van onze gedroogde 
theesmaken. Spaar een volle stempelkaart 
voor een gratis broodje!   

 Limonade van het seizoen                               3,50 
Op basis van bloemen- en kruidensiroop van 
het seizoen. Met of zonder bubbels. Vraag 
ons naar het wisselende aanbod. 

Wij stellen zelf onze theemixen samen. De 
kruiden zijn verbouwd en geoogst door onze 
tuinteamvrijwilligers  

Onze kruidentheemixen: 
Focus citroenmelisse, citroengras, 
rozemarijn, laurier, ijzerhard, kattenkruid en 
citroentijm. 
 
Weerstand Zwitserse munt, pepermunt, 
duizendblad, vlierbloesem, Azteeks 
zoetkruid, tijm en goudsbloem. 
 
Maan aardbeimunt, citroenmelisse, 
lievevrouwebedstro, lavendel. 
 
Minty Morning aardbeimunt, brandnetel, 
citroentijm, tijm, winterlinde, pepermunt. 
 
Grote dorst of delen? Theepot                    7,50 
 

 Fruitsap uit de regio                                           3,00 
Appelsap, perensap of appelbiet van 
boerderij De Buytenhof in Rhoon. 
 
Priklimonade Naturfrisk organic                  3,50 
Biologische frisdrank van onze Deense 
bovenburen. Cola, framboos, bitter lemon of  
vlierbloesem. 
 
Kombucha van Clark Fermentation            3,50 
For the love of gut! Een gezond en 
sprankelend friszuur drankje met kamille en 
lavendel. 

Koffie van Sococo  
The Social Coffee Collective 
Koffie / espresso                                         3,00 
Cappuccino / Koffie verkeerd                  3,25 * 
*Wij gebruiken havermelk. 

  

Kopje goeie daad                                              2,75 
Uitgestelde thee of koffie die je doneert en 
wij later aan iemand aanbieden. 
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Biertjes  Wijnen 
Blondt van Brouwerij Noordt                         5,00 
Kruidig met verfrissende citrus, droge 
afdronk. 6% 
 
Session IPA van Brouwerij Noordt               5,00  
New England Troebel, romig, volfrisse IPA 3%  
 
UR Pilsener                                                              3,75 
Uit Zuid-Limburg een vrijzinnig en biologische 
pils met lokale hop en gerst.  5%  
 
Lightship Cider Original                                   3,75  
Lightship Cider Original  Deze cider is 
gemaakt in Rotterdam van 100 % (gered) fruit 
uit de regio. Fris en fruitig met een kleine 
bitter, mousserend en superlekker! 5% 

 
Bob? Budels!                                                          3,75 
Mild en zacht maltbier 0%  
 

 Hypocrite wit                                       per fles 26,00  
(Italië Veneto 2020 ) 
Een licht fris fruitige Pinot Grigio met tonen 
van citrus, meloen en perzik. 
 

Nucli wit                                   glas 4,50 / fles 23,50 
(Spanje Valencia 2020)  
Een Sauvignon Blanc blend met Macabeo, 
heeft een exotisch karakter, lekker bloemig, 
speels en fruitig aangenaam fris.  
 
Rosé Pink Glasses               glas 4,50 / fles 23,50 
 (Spanje Valencia 2020)   
Van de Garnacha druif, fruitig, fris maar ook 
zacht en droog, deze wijn heeft het allemaal. 
De perfecte terraswijn!  
 
Rood Hypocrite                                  per fles 26,00 
(Italië Puglia 2020 )  
Deze 100 % Primitivo heeft een volle en 
zachte smaak met de heerlijke zomerse geur 
van zondoorstoofd donker fruit.   
 
Rood Nucli                              glas 4,50 / fles 23,50 
(Spanje Valencia 2020 )  
Een mooie volle ronde wijn, tegelijk soepel en 
sappig. Een blend van Tempranillo en de 
unieke Bobal druif. 
 

   

   

   

   



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 en zakelijke events. Kijk op rotterdamsemunt.nl  voor de mogelijkheden en onze 
agenda. Leuk als je ons volgt via de nieuwsbrief, Instagram, Facebook en LinkedIn. Graag binnen afrekenen met je tafelnummer. Alleen betalen 
via Pin, geen contant. Onze keuken is open tot 17:30 uur.  

 

Ons keukenteam laat zich inspireren door de seizoenen en 
gebruikt zoveel mogelijk lokale, biologische en vegetarische 
ingrediënten. Vaak uit eigen tuin! Eet je liever veganistisch? 
Vraag naar de mogelijkheden.  
 

 

 

 

Lekker lunchen   Hartige hapjes 
Notige quiche                                                        9,50 
Stevige quiche met kaas van Booij, 
paddestoelen en nootjes. Geserveerd met 
kruidensalade uit de tuin. 

Groene maaltijdsalade                                   11,50 
Vullende salade met wisselende inhoud. 
Kruiden uit de tuin, groenten van het seizoen 
met pasta of een andere graanvariant. 

 3 soorten kaasplankje                                        9,25 
Jong daslook, Boerenleidse oud en Geit 
fenegriek. Huisgemaakte pickles. 
 
Oesterzwam-bitterballen 6 stuks                 7,50 
Circulair snacken! De zwammen worden 
door Rotterzwam gekweekt op ingezameld 
koffiedik. 
 

Klimaatpositieve shoarma                            12,50 
Pita met gekruide pulled oesterzwam, 
huisgemaakte knoflooksaus, pickles en een 
lekkere frisse salade.   
 

 Brood & knapperige groente met dips       7,50 
Lekker stevig en luchtig brood van Jeroen 
Bakt Brood met huisgemaakte dips. 
 

Open sandwich                                                    7,50 
Weelderig belegd met een spread of kaas en 
frisse groene bladgroenten. 

 Borrelplank voor de grote trek                     22,50 
Drie kazen van Booij, oesterzwam-
bitterballen, huisgemaakte spreads, groene 
olijven en brood. 

Huisgemaakte soep                                           7,00 
Met lekkere seizoenssmaken, geserveerd 
met ‘n sneetje brood. 

 

  
Luchtige en smeuïge tosti                               6,00 
Belegen kaas van Booij en brood van Jeroen 
Bakt Brood, met een kruidige salsa. 

Zoetekauwen   

Amandeltaart met lavendelsiroop             4,75 
Een klassieker bij Rotterdamse Munt!  
Zoet en sappig, rijk en bloemig. 

 Wisselende seizoenstaart                              4,50 
Kom even in de vitrine koekeloeren of vraag 
ons naar het aanbod. 
 

Brownie van Fröbel GV & vegan                   4,00 
Smelt op je tong en slaat in als een bom. Met 
walnoot en dadel, glutenvrij en veganistisch.  

 Fruitig waterijsje                                                 1,50 
Voor de kleintjes. 

   


