
Met heerlijk en sociaal bewust eten en drinken,
maakt onze catering van uw evenement een belevenis die ertoe doet



Over de binnentuin
Welkom bij De Binnentuin! Een unieke plek waar met liefde 
en aandacht eten en drinken geserveerd wordt. Vanuit de  
visie dat goed eten en drinken bereid dient te worden met 
goede ingrediënten. Niet alleen omdat het lekker en gezond 
is, maar ook omdat we dan ons steentje bijdragen aan de 
transitie naar een circulaire economie. 

We kijken ernaar uit jullie te verwelkomen!

  De Binnentuin @ PLNT Leiden
  Langegracht 70, 2e verdieping
  2312 NV, Leiden

  Catering op maat?
  Mail naar hallo@rubenjerry.nl 
  

Ruben & Jerry

Gegeven prijzen zijn excl. btw en personeel



FIRST THINGS First
koffie en thee

Verse filterkoffie    •    Biologische thee van ‘Clipper’       

Plat en bruisend water by Madeblue

Verse filterkoffie    •    Biologische thee van ‘Clipper’    

Plat en bruisend water by Madeblue    •    Twee snack items 
naar keuze (standaard fruit en koek)

Verse filterkoffie    •    Biologische thee van ‘Clipper’      

Plat en bruisend water by Madeblue    •    Twee snack items en één 
extraatje naar keuze    •    Frisbuffet in de middag

€ 3 / uur
€ 5.5 / halve dag
€ 10 / hele dag 

€ 8.5

€ 15

Start-up

Halve dag Venture

Hele dag Venture

•   Signature havermoutkoek
•   Kaneelbroodje
•   Fruitmand
•   Tony’s chocoladereep
•   Brownie
•   Banana cake
•   Muffin

Snack items

•   Crudité met dips
•   Smoothie
•   Mini wrap
•   Stuk quiche

Extra

Liever ook een heerlijke Barista koffie aan de bar bestellen? € 3.25 / ronde

€ 2.75
€ 3
€ 2
€ 2
€ 2.75
€ 2.75
€ 3

€ 2.5
€ 3.5
€ 2.75
€ 3.5



A FRESH Start
ontbijt 

Croissantjes uit de oven    •    Yoghurt met granola en 
aardbeienjam    •    Biologische sapjes

Croissantjes uit de oven    •    Yoghurt met granola en 
aardbeienjam    •    Biologische sapjes    •    Fruitmand   

Assorti van luxe belegde broodjes

Scrambled eggs    •    Bacon en (vega-)worstjes    •    Toast  
Witte bonen in tomatensaus    •    Gebakken tomaten en 
champigons

€ 8 Start-up

Venture

English Breakfast

€ 14

€ 17

High Tea
Verse thee van “Klaverblad”    •     Gember    •    Verse munt    

Vegetarische miniquiche     •    Wrap met gerookte zalm    

Sandwich oude kaas    •    Sandwich tonijn    •    Scones met 
clodded cream en jam    •     Diverse zoetige hapjes

€ 19.5

Eventueel te complimenteren met een glas Prosecco € 4



Lunch BREAK
 lunch buffet

Assorti van luxe belegde broodjes    •    Huisgemaakte 
soep van de dag    •    Biologische sapjes    •    Plat en 
bruisend water by Madeblue

Diverse soorten quiches    •   Rijkgevulde wraps      

Huisgemaakte soep van de dag    •   Rustiek brood met 
diverse smeersels    •   Gemengde salade    •  Biologische 
sapjes    •      Plat en bruisend water by Madeblue

Van Japanse Ramen tot Indiase dahl, wij kunnen het maken. 
Overleg met ons voor de mogelijkheden!

€ 15.5

€ 23

€ prijs op aanvraag

Binnentuinlunch

Netwerklunch

Op maat? 

•   Extra broodje
•   Fruitsalade
•   Fattoush salade
•   Broodje (vega-)kroket
•   (Vega-)saucijzenbroodje
•   Appeltaart

Extra lunch items
€ 4
€ 4
€ 5
€ 3.5
€ 3.5
€ 3.25



TIME FOR Dinner?
vanaf 8 personen

Huisgemaakte soep    •    Rustiek brood met mezze    •    Rijkelijk 
gevulde salades

Fusilli al ragu Bolognese en Penne al funghi geserveerd met 
rucola en Grana Padano    •    Salade miste    •    Brood en extra 
vergine olijfolie

Keuze uit twee curry’s geserveerd met witte rijst (vegan 
friendly)    •    Versgebakken naan met koriander en za’atar   

Limoenpartjes    •    Koriander    •     Rode peper olie

€ 13

€ 19

€ 19

Soep en salade 

Italiaans buffet

Curry buffet

Heeft u andere wensen dan bovenstaande opties? 
We horen graag wat wij voor u mogen bereiden! 

Op maat?

In overleg met de chef een lopend diner bestaande uit 
verschillende gangen waarin kleine, handbare hapjes 
geserveerd worden

€ 35Walking dinner

€ 30BBQ on the Roof 
(Vega-)burger    •    Vega- of kipsaté met pindasaus    •    Halloumi 
of zalmfilet    •    Groentespies    •    Maiskolf van de grill    •    Brood    

Tzatziki    •      Griekse salade    •    Couscous salade

v.a.



Bier    •    Huiswijn    •    Frisdranken    •    Biologische sapjes
Zoutjes    •    Twee rondes vegetarische bitterballen

Bier    •     Huiswijn    •     Frisdranken    •    Biologische 
sapjes    •     Nacho’s met guacamole    •    Olijven en 
notenmix    •     Twee rondes vegetarische bitterballen

•   Vegetarische bitterbal
•   Brood met hummus en aioli
•   Huisgemaakte kaasstengels
•   Nacho’s met guacamole
•   Crudité met dips
•   Rijkgevulde wrap
•   Vegetarische minihamburgers
•   Stuk hartige taart
•  Krekelhamburgers

€ 11 / uur
€ 8 / extra uur

€ 17 / uur
€ 14 / extra uur

De Binnentuin

Speciaalbieren

Hapjes

Drinks AND BITES
 borrelpakketten

€ 1
€ 2
€ 2
€ 3.75
€ 2.5
€ 3.25
€ 4.25
€ 3.75
€ 4.25



PAKKETTEN VOOR Events

Het gebouw van PLNT biedt de ideale 
ruimte om een (meerdaags) evenement 
te organiseren, en de Binnentuin zorgt 
er met goed eten en drinken graag voor 
dat iedereen vol goede energie aan de 
slag te gaan.

Hiernaast twee gestandaardiseerde 
pakketten die aansluiten bij de wens 
van veel gasten. Maar omdat ieder eve-
nement anders is, maken wij graag een 
offerte op maat voor u.

Start-up koffie en thee arrangement    •    Ontbijt met fruit, croissants, 
yoghurt met granola    •    Binnentuinlunch arrangement    •    Daghap met 
een drankje naar keuze  •    Mini night market

Venture koffie en thee arrangement    •    Netwerkluncharrangement    •    

Dinerbuffet naar keuze    •    Afsluitende borrel  (1 uur) met crudité en vege-
tarische bitterballen

Hackathon (1 dag)

Netwerk evenement (1 dag)

€ 48,- 

€ 58



Drinking HELPS!

MADEBLUE

SCHOON Water

Man met Bril Koffie uit Rotterdam is gespecialiseerd in het 
branden van verse fair trade koffiebonen. Aan de Vijverhof-
straat bevindt zich de branderij annex koffiebar, die door 

Esquire in 2015 werd verkozen tot ‘Beste nieuwe koffiebar 
van Nederland’.

En sinds Man met Bril Koffie de AD-koffietest won, is de 
naam in de regio Rotterdam een begrip. Des te leuker dat 

wij bij de Binnentuin als enige in heel Leiden de prijswinnen-
de koffie van Man met Bril mogen serveren!

De missie van Tony’s is simpel: 100% slaafvrije productie 
wordt de norm in chocolade. Want op dit moment worden 

er tonnen chocolade geproduceerd op plantages waar
(kinder) slaven uitgebuit worden. 

Tony’s wil alle chocoladefans bewust maken van de 
ongelijkheid in de cacaosector, en doet dat door gewoon 
superlekkere chocola te maken. Met traceerbare bonen, 
hogere cacaoprijzen, ondersteuning van cacaoboeren, en 

met oog voor de heel erg lange termijn.

Het Duitse Lemonaid en Charitea maakt sinds 2008 biologi-
sche en fairtrade frisdrank en ijsthee in diverse smaken. 

Alle dranken worden geproduceerd met ingrediënten van 
over heel de wereld. De Binnentuin werkt vooralsnog als 

enige horecagelegenheid in Nederland samen met Charitea.

Charitea & Lemonaid doneert 5 cent per verkocht flesje aan 
de non-profit organisatie Lemonaid & Charitea e.v, welke zich 
richt op het ontwikkelen van projecten voor de boeren die de 

ingrediënten voor Lemonaid en Charitea produceren.

Madeblue is op een missie om schoon drinkwater voor 
iedereen toegankelijk te maken. Om dit te bewerkstelligen, 

spiegelt Madeblue het drinkwaterverbruik in de horeca; 
voor elke 0,7 liter water die er geschonken wordt, realiseert 
Madeblue 1000 liter water in landen waar dit nodig is. Zodat 
schoon drinkwater voor iedereen vanzelfsprekend wordt. En 
de teller? Die staat per september 2018 al op 3138.096.667 

liter schoon drinkwater!

www.manmetbrilkoffie.nl

www.madeblue.org

www.tonyschocolonely.comwww.charitea.com

DE VRIJE Brouwer
Sinds 1825 brouwt familiebedrijf Gulpener bier. Bier 

gebrouwen met water uit de rivier de Gulp, met hop uit 
eigen hoptuin, en met lokaal verbouwde gerst. 

Als meest duurzame brouwer van Nederland is de samen-
werking tussen Gulpener en de Binnentuin een logische.

www.gulpener.nl

100% SLAAFVRIJE ChocoladeMAN MET BRIL  Koffie

Burgs FOODS

Burgs foods is gespecialiseerd in het maken van voedings-
producten van… krekels! Wereldwijd neemt de vraag naar 

duurzame proteïne-bronnen die het milieu minimaal belasten, 
toe, en Burgs foods heeft met krekels een perfecte oplossing 

gevonden. De Binnentuin serveert de burgers, met de 
speciale krekelsaus, dus met een goed gevoel. 

En de smaak? Probeer het eens, en je zult je afvragen 
waarom in Europa, als enige continent in de wereld (!), 

insecten niet op het menu staan.

www.burgsfoods.nl



debinnentuin@plnt.nl • Langegracht 70 • 2312 NV Leiden  

        Leiden centre for innovation and entrepreneurship

een initiatief van v.o.f. Ruben & Jerry’s in samenwerking met


