
ONTBIJT NAAR KEUZE (van 09:00 tot 11:00)
croissant / kaiser broodje / gekookt ei / ham / kaas / jam /  5,95
boter / jus d’orange / koffie of thee
Speciale koffie’s tegen een kleine meerprijs, vraag de bediening naar meer informatie.
Scrambled eggs of bacon als extra te bestellen, meerprijs bedraagt 1 euro per item.

KOUDE DRANKEN
Coca Cola / Cola Zero  2,80
Fanta Sinas  2,80
Fanta Cassis  3,10
Sprite  2,80
Tonic / Bitter Lemon  3,10
Lipton Ice Tea / Green Ice Tea / Rivella / Gingerale  3,10
Spa Blauw / Spa Rood  2,80
Fristi / Chocomel  3,10
Melk / Karnemelk  2,20
Appelsap  3,10
Verse Jus D’Orange  4,50

WARME DRANKEN
Koffie 2,75
Espresso 2,75
Dubbele Espresso 3,90
Cappuccino 3,25
Koffie Verkeerd 3,25
Chai Latte 3,70
Chai Latte (dirty) met een shot espresso 4,00
Latte Macchiato 3,70
Met extra flavour: Caramel / Hazelnoot / Amaretto / Kaneel / Chocolade 0,90
Koffie De Luxe (met flavour en slagroom) 4,00
Décafe 2,75
Décafe Cappuccino 3,25
Warme Chocomel 3,75
Soja Melk 0,50
Slagroom 0,80

ZWARTE THEE   2,70
Earl Grey classic  Een heerlijke zwarte thee met het beroemde bergamot aroma. 
 Een mooie melange van Chinese en Indiase thee met bergamot olie.  
Ceylon OP  Naturel zwarte thee uit de Ceylon hooglandtuinen, geeft  een lichte 

thee.
Bosvruchten   Zwarte thee met vlierbes, bramen, frambozen en frambozenblad.

GROENE THEE   2,70
Sencha lemon  Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en 
 citroengranulaat.
Sencha cactus vijg  Groene thee met stukjes cactus, vijg, meloen, papaya, ananas  en 

mango, zonnebloem- en korenbloembloesem.
Jasmine Mao Feng  Deze Jasmijn thee geeft een lichte kleur en heeft een heerlijke  

bloemige smaak. De losse groene theebladeren worden meerdere 
keren doordrenkt met jasmijnbloesem, waardoor de theebladeren 
de smaak en geur van jasmijnbloesem krijgen.

KRUIDENTHEE   2,75
Werelds kruidenmix  Rustgevende mix van: venkel, kamille, sinaasappelschillen, 

appel, kaneel, gember, lindebloesem, brandnetel, jeneverblad, 
sinaasappelbloesem en kruidnagel.

Vreugdevuur  Heerlijke zoete zachte thee van gember, mandarijn en met de frisse 
nasmaak van mint.

Verse gemberthee Lekker gezonde verse gemberthee 3,25
Verse Muntthee Heerlijke verse munt, geserveerd met honing 3,25

SPECIALE THEE  2,75
Green Chai  Een hartverwarmende groene thee uit India met green gunpowder 

en kardemom, gember, kruidnagel, kaneel, en peperkorrels. Lekker 
stevige thee!

Oma’s appeltaart  Oolong, witte en groene thee met gebakken appel, vanille en 
amandel.

Zomer Zotheid  Een heerlijke thee op basis van fruit die u doet verlangen naar de 
zomer. Zacht zoete smaak, kan zowel warm als koud gedronken 
worden.

ROOIBOSTHEE   2,70
Rooibos naturel Heerlijke Afrikaanse thee zonder cafeïne, rijk aan anti-oxidanten.
Rooibos cranberry Heerlijke, fris zoete rooibosthee met stukjes echte cranberry.
Spring in the air  Luchtige biologische rooibosthee. Lekker fris met sinaasappel en 

papaya.

SMOOTHIE’S 6,50

BORRELMAATJES
Krokante kip  6,00
Bitterballen  6,00
Bittergarnituur  9,00
Mandje stokbrood  4,50

WERELDS IN DE TUIN
Provinciale weg 4a - 3319 LH Dordrecht
info@wereldsindetuin.nl - 078 621 9163

KOM LEKKER BIJ ONS ONTBIJTEN!

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M WOENSDAG 09.00 - 17:00
DONDERDAG 09:00 - 20:00
VRIJDAG EN ZATERDAG 09:00 - 17:00
ZONDAG 12:00 TOT 16:00

KEUKEN:
MAANDAG T/M WOENSDAG 09:00 - 16:00
DONDERDAG: 09:00 - 16:00 & 17:00 - 19:30
VRIJDAG 09:00 - 16:00
ZATERDAG 09:00 - 15:30
ZONDAG 12:00 - 15:30
(TIJDEN KUNNEN AFWIJKEN)

5,95
€

CLOCKWORK

HAWAIIAN

LOVELY
GREEN

BERRY BOMB

Smoothie om te delen 6,50TIP

LUXE HIGH TEA

€18,50

TIP
LUNCH



MAALTIJD SALADES
(geserveerd met Bio brood)
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, spek, bieslook, Parmezaan, mesclun sla  13,50
Avocado, groene asperges, soja crème, zongedroogde tomaat, rode ui,  12,50
rucola, balsamicostroop, geroosterde pitten, groene kruiden olie
Ceasar kip, romeinse sla, kip, ei, Parmezaan, tomaat, croutons, spek, caesardressing 14,50
Tonijn & gerookte zalm, mesclun sla, ei, rode ui, zongedroogde tomaat,  14,50
kappertjes, basilicumdressing
Honing-geitenkaas, noten mix, mesclun sla, zongedroogde tomaat,  13,90
balsamicodressing, croutons

WERELDS ‘SPECIALS’

Kip saté, pindasaus, gebakken ui, seroendeng, kroepoek, frisse salade,  15,75
friet met mayonaise of stokbrood
Wrap krokante kip, chilimayonaise, crispy sla, zoetzure rode ui, komkommer  10,50
Wrap gerookte zalm, avocado, mesclun sla, rode ui, komkommer, chilimayonaise  11,50
Kipschotel, piri-piri saus, rode en gele paprika, komkommer, friet, mayonaise  14,75
Garnalen kroketten, Bio brood, chilimayonaise, pickels of met friet en mayonaise  12,50
+ 2½
De Bourgondische kroketten, met Bio brood, mosterd, friet en mayonaise + 2½  9,00 
Kan nu ook vegetarisch! 
Runder cheeseburger, gebakken ui, spek, kaas, pickels, tomaat, BBQ-saus. 14,50
Ook als vega burger te bestellen! 

FRIET
Verse friet, Parmezaan, rozemarijn, truffelmayonaise  4,50
Verse friet, mayonaise  3,50

FLAMMKUCHEN
(superdunne pizza)
Spek, crème fraîche, rode ui, bieslook, Emmertaler kaas  9,90
Avocado & groene asperges, soja crème, zongedroogde tomaat,  9,90
rode ui, rucola, balsamicostroop, geroosterde pitten, groene kruidenolie
Geitenkaas, crème fraîche, tomaat, pesto, rode ui, groene asperges,  9,90
rucola, balsamico  
Tonijn & gerookte zalm, crème fraîche, rode ui, bieslook, rucola,  12,90
kappertjes, Emmertaler kaas

UITSMIJTERS
(geserveerd op Bio brood)
Keuze uit ham, kaas of spek  8,50
Carpaccio, Parmezaan, rucola en truffelmayonaise  9,90
Gerookte zalm, rucola 9,75

HUISGEMAAKTE SOEP
(geserveerd met Bio brood)
Tomatensoep, crème fraîche, bosui  5,50

TOSTI VAN DE MAAND
Heerlijke tosti van de maand telkens verrassend belegd,  7,50
de bediening informeert u graag hierover.
Tosti XL, ham / kaas, ketchup of curry  6,50

KOM EENS GEZELLIG 
BIJ ONS DINEREN

KOGELBIEFSTUK OF VARKENSHAAS
(alleen op koopavonden en/of speciale dagen)

14,00
€

MET SAUS NAAR KEUZE 
(CHAMPIGNON OF PEPER),
VERSE FRIET MET MAYONAISE
EN GEMENGDE SALADE

TIP

NIEUW

HALF STOKBROOD (wit of bruin) of
BIO BROOD
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, spek, bieslook, Parmezaan, rucola  11,90
Gerookte zalm, mesclun sla, avocado, rode ui, bieslook, mosterd-dille mayonaise  12,90
Tonijnsalade, ei, tomaat, komkommer, pickels, paprika, bieslook  11,50
Krokante kip, crème fraîche, pindasaus, krokante ui, zoetzuur, bieslook, rucola  11,90
Gezond, ei, ham, kaas, tomaat, komkommer, bieslook  8,75
Glutenvrij brood  1,00

WARM DÖNER BROOD
Kip Piri Piri, knapperige sla, rauwkost mix, kaas 11,90
Honing-geitenkaas, notenmix, zongedroogde tomaat, rucola, balsamico dressing  10,90
Pulled chicken, ketjap sesamsaus, zoet-zure komkommer, gebakken ui,  11,90
bieslook, rucola

HUISGEMAAKTE PANNENKOEKEN
Poedersuiker of stroop  6,50
Kaas of spek  7,50
Nutella  7,50

KIDSBOX
Verse friet met frikandel en appelmoes  6,50
Verse friet met kroket en appelmoes  6,50
Verse friet met kipnuggets en appelmoes  6,50
Tosti ham, kaas  5,00
Bol vanilleijs                                                                  per bol  2,00 
 

DESSERT / GEBAK
(ook om mee te nemen)
Dame blanche, vanille ijs, chocolade en slagroom  6,00
Karamelkoek  3,00
Red Velvet  4,90
Appeltaart  4,25
Diverse taart soorten (De bediening vertelt u hier graag over.) 4,50
Slagroom  0,80

Allergenen zijn te allen tijde bespreekbaar met de kok.

Vegetarisch   Vegan Bio

Werelds lunch tapas plank  
p.p.14,90
carpaccio, pulled chicken, salade avocado & groene 
asperges, garnalenkroket, krokante kip, tomatensoep
Geserveerd met Bio brood

Twaalfuurtje 
12,90
gebakken ei, ham, soep, kroket, geserveerd met 
Bio brood  


