
VAN CHARLOTTE

WELKOM!
Even tot rust komen na een wandeling in het bos of 
een ontdekkingstocht op de boerderij. Wij bieden u 
een verse kop koffie met een stuk huisgemaakte 
taart of een heerlijke lunch.

ONZE VISIE
Op 12 april 2014 opende Het tuinhuis van Charlotte 
voor het eerst haar deuren. Het bleek een schot in de 
roos en al snel barstten we uit ons jasje. Na een flinke 
verbouwing ontvangen wij u met trots in ons duurzame 
en biobased gebouwde tuinhuis. Met liefde bereiden 
wij de heerlijkste producten.
Wij geven om de aarde en alles wat daar op groeit en 
leeft en hebben duurzaamheid en verantwoord eten 
en drinken hoog in het vaandel staan. Voor onze 
kaart maken wij zoveel mogelijk gebruik van lokale en 
biologische producten. In onze eigen kas en moestuin 
verbouwen we iedere jaar verse groenten en fruit die 
we op een creatieve manier verwerken in onze keuken.
 
WIE WAS CHARLOTTE?
Regelmatig krijgen wij de vraag: “ben jij Charlotte?”. 
Het tuinhuis van Charlotte is vernoemd naar 
Charlotte Storm-Cuypers (1801-1888). Zij was 
getrouwd met de burgemeester van Breda 
Lambertus Dominicus Storm. In 1845 kocht zij 
landgoed Wolfslaar voor 10.000 Gulden. Zij liet een 
nieuw landhuis met koetshuis bouwen en een park 
aanleggen en dat is zoals wij landgoed Wolfslaar 
nog steeds kennen. Ook een tuinhuis behoorde in  
de 19e eeuw tot het landgoed. Vandaar de naam  
‘Het tuinhuis van Charlotte’. 

Neem een kijkje bij ons historisch behang naast  
onze keuken en in de hal bij de toiletten, hierop zijn 
meer leuke weetjes te vinden over Charlotte en het 
landgoed!

Wat fijn dat jullie er zijn :-)

Jet en Lot

ADRES
Wolfslaardreef 95 Breda
076 - 529 89 67

tuinhuisvancharlotte@breda.nl
www.hettuinhuisvancharlotte.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!

OPENINGSTIJDEN
Woensdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur

In de periode van 1 november tot 1 maart 
van 10.00 - 16.00 uur

             Geef onze cadeaubon!

MENUKAARTVerantwoord genieten 
van (h)eerlijk 
eten en drinken

Origineel cadeau nodig? 
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Warme dranken
Koffie 2,5
Koffie XL 3,5 
Americano 3
Espresso 2,5
Dubbele espresso 3
Cappuccino 2,7
Koffie verkeerd 2,7
Latte macchiato 3
Iced latte (slagroom + 0,5) 3,5
Chai latte 3,5
Dirty chai (chai latte + shot espresso) 3,8
Iced chai latte 3,5  
Warme chocolademelk (slagroom + 0,5) 2,8
Thee 2,5
(earl grey | groen | kruiden |
bosvruchten | rooibos)
Potje thee 5,5
(earl grey | groen | kruiden |
bosvruchten | rooibos)
Verse muntthee (honing + 0,5) 3
Verse gemberthee (honing + 0,5) 3
Babyccino voor de kleintjes 1,5

*Slagroom | Honing | Siroop 0,5
*Extra shot espresso 0,5
*Soja- of havermelk 0,5
*Refill thee 1

Koude dranken
  klein groot
Wolfslaar appelsap 2 3
Verse sinaasappelsap  2,8 4,5
Bosvruchten smoothie  2,8 4,5
Melk  1,5 2
Yoghurtdrink bosvruchten (huisgemaakt)  2 3
Chocolademelk (Tony’s Chocolonely) 2,5 3,5
Suikervrije ranja  1,5
  glas 
Bredaas water plat | bruis 1,5
Gember infusion plat | bruis 2,5
IJsthee infusion plat | bruis 2,5
Cola | Cola zero  200 ml 2,5 
Lemonaid bloedsinaasappel  330 ml 3
Lemonaid limoen  330 ml 3

Borreltijd
  glas fles
Rood | Grenache Shiraz 4,2 20
Le Bottle Pays d’Oc, Frankrijk
Wit | Grenache Viognier 4,2 20
Le Bottle Pays d’Oc, Frankrijk
Rose | Grenache Cinsault 4,2 20
Le Bottle Pays d’Oc, Frankrijk
Gulpener pils | 5.0%  2,8
Radler | 2.0%  2,8
Grolsch | 0.0%  2,8
Hopwit | Witte Anker | 5.5%  4,8
Chaamse dubbel | Pimpelmeesch | 7.0%  4,8
Chaamse tripel | Pimpelmeesch | 8.5%  4,8

VOOR BIJ DE BORREL
Broodje met smeersels 6
Naanbrood met baba ganoush 5
Vegetarische balletjes met dip (10 st) 7,5
Gerookte amandelen 2,5
Pinda’s om zelf te pellen 2,5
Portie olijven 3,5

Kleine trek
Kwarkbol* 3,5
*keuze uit boter of jam
Vegan ’worsten’broodje 3
Croissant 2,5
*keuze uit kaas of jam
Huisgemaakt gebak! 
Iedere dag wisselend, informeer bij de bediening!

Lunch
Soep  6,5
Huisgemaakt en aangepast op het seizoen  
met brood en boter

Tosti Wolfslaar  6,5
Brie | pesto | dip

Baba ganoush   8,5
Dikke desem boterham | auberginedip |  
zongedroogde tomaat | cress | pitjes

Sandwich Charlotte  9
Speltbrood | belegen kaas | gerookte kip |  
mosterd-dille | komkommer | tomaat

Salade geitenkaas  9
Honing-geitenkaas | walnoten | rode ui |
balsamico | tomaat
Ook als sandwich te bestellen!

Sandwich feta  9,5
Dikke desem boterham | feta | tapenade |  
gegrilde courgette | tomaat

Paddenstoelenburger  10,5
Speltbol | oesterzwamburger |  
truffelmayo | salade

Ons brood komt van Vromans Bakkers!

ALLERGENEN
Laat het ons even weten als u een allergie heeft. 
Wij kunnen u volgens onze allergenenlijst adviseren.Kinderen

HARTIG
Tomatensoepje met soepstengel  3
Vegan ’worsten’broodje  3
Tosti kaas* (+ ketchup)   3
*wit of bruin brood
Rijstwafel*  1,5
Bruine boterham* (spelt) *keuze uit: pindakaas  | 2,5
jam | kaas | appelstroop | hazelnootpasta

NB onze jam, pindakaas en hazelnootpasta maken we zelf 

ZOET 
Eierkoek  1,5
Bananenbrood (suikervrij én gluten- lactosevrij) 2,5
Croissant keuze uit kaas | jam  2,5

SNACK
2 Soepstengels  0,5
Rijstwafel  0,5 
Gezonde snack*  1 
*keuze uit tomaatjes | banaan | appel | rozijntjes

Tip: honing voor thuis! 
Nu ook onze eigen honing 

te koop voor thuis.

Taart voor thuis! 
Op bestelling bakken wij graag taart voor u  
om mee te nemen. Bekijk de bestellijst op  

onze website en mail ons uw bestelling.
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