Welkom bij Volle Maan...
De naam is afgeleid van de traditionele ‘Full Moon’ feesten in exotische
oorden. Geïnspireerd door zon, zee, strand, palmen, buddha’s, muziek,
romantiek en vooral heerlijk eten en drinken. Een locatie waar enthousiaste
medewerkers dagelijks op flexibele wijze voor u klaar staan.
Voor een ontbijt, lunch, borrel, diner of om lekker te loungen.
Kortom; genieten op elk moment van de dag!
De gerechten worden hier met grote passie bereid. Volle Maan werkt met
kwalitatief hoogwaardige producten en dat tegen normale prijzen.
Heeft u suggesties, tips of aanmerkingen?... Vertel het ons.
En bent u tevreden?... Vertel het dan aan iedereen.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Wij informeren u graag over de producten in combinatie
met uw allergie, en zullen hier rekening mee houden.
Véél plezier en geniet bij Volle Maan!
Voor uw en onze veiligheid kunt u bij Volle Maan alleen per pin
of creditcard betalen. Wie pint er nou niet tegenwoordig?
Snel en makkelijk!

Dranken Drinks
WARME DRANKEN
Ristretto
2,75
Espresso
2,75
Koffie
2,95
Macchiato (espresso)
2,95
Thee
2,95
Verse muntthee
3,95
Verse gemberthee
3,95
Cappuccino
3,25
Koffie verkeerd
3,25
Koffie XL
4,50
Cappuccino XL
4,75
Warme chocolademelk
3,50
Latte Macchiato
3,50
Wiener melange
3,75
Dutch coffee met stroopwafel likeur 7,50
Special coffees
8,00
Toevoeging aan uw koffie: Hazelnoot-,
caramel- of vanillesiroop
0,50

SAPPEN/SMOOTHIE

Appel of tomaat
Verse jus d’orange
Wisselende smoothie

3,50
4,50
6,50

KOUDE DRANKEN
Melk
Coca-Cola of Cola Zero
Coca-Cola | Zero flesje 200 cc
Sprite of Fanta orange
Tonic | Bitter lemon of Cassis
Fuze Tea sparkling
Rivella light of Fuze Tea green
Fristi of Chocomel
Iced cappuccino
Red Bull
Chaudfontaine still/sparkling
(25 cl)
(75 cl)

2,75
3,25
3,50
3,25
3,50
3,50
3,50
3,50
4,25
4,25

Port, Sherry of Vermouth
Binnenl. gedistilleerd
Buitenl. gedistilleerd
Likeuren
Whiskey
Cognac

4,50
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

3,50
6,75

BIEREN & WIJNEN
Vraag naar onze bier- of wijnkaart
ALCOHOLISCH
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

Ontbijt Breakfast
Dagelijks te bestellen tot 12.00. Doordat wij onze croissants iedere dag vers afbakken
hanteren wij een bereidingstijd van ongeveer 10 minuten.

Volle Maan

  

10,50 p.p.

1 koffie/thee naar keuze | 1 glas verse jus d’orange | yoghurt met vers fruit |
diverse luxe broodjes | confituren | verscheidene soorten vleeswaren | kaas |
gebakken ei met spek
1 coffee/tea | 1 fresh orange juice | selection of luxury breads | marmelade |
yoghurt with fresh fruit | several kinds of meat | cheese | fried egg with bacon

Volle Maan Deluxe

  

15,50 p.p.

1 glas cava | 1 koffie/thee naar keuze | 1 glas verse jus d’orange |
yoghurt met vers fruit | diverse luxe broodjes | confituren | verscheidene soorten
vleeswaren | kaas | gerookte zalm | gebakken ei met spek

glass of cava | 1 coffee/tea | 1 fresh orange juice | selection of luxury breads | yoghurt with fresh fruit |
marmelade | several kinds of meat | cheese | smoked salmon | fried egg with bacon

Volle Maan Sunday Breakfast

  

6,00 p.p.

1 normale koffie of thee naar keuze (met melkproducten een kleine meerprijs) |
2 boterhammen | 1 kaiserbolletje | confituren | ham | kaas | (uitsluitend op zondag)
1 coffee/ tea | bread | marmelade | ham | cheese (only served on Sunday)

Let op: per tafel serveren wij één soort ontbijt.

Egg benedict

  

8,50

  

7,50

  

8,50

avocado | gepocheerd ei | Hollandaise saus Keuze uit: zalm of bacon
avocado | poached egg | Hollandaise sauce Choose: smoked salmon or bacon

Yoghurt

boeren yoghurt | vers fruit | muesli | honing
yoghurt | fresh fruit | muesli | honey

Açai bowl V

açaï | melk | banaan | kokos | lijnzaad | vers fruit
açaï | milk | banana | cocos | linseed | fresh fruit

Gebak Pastry
Dagelijks vers gebak geleverd door diverse Haagse banketbakkers

Hazelnoot crème gebak (Maison Kelder)

4,75

hazelnut cream cake

‘Dudok’ appeltaart

4,75

Dutch apple pie

Bossche Bol (Boheemen)

5,00

chocolate pastry filled with whipped cream

‘New York’ Cheesecake | vraag naar onze wisselende smaak

4,75

cheesecake | ask for the flavour

Citroentaart

4,75

lemon pie

Iets te vieren... Special moments
Bijzondere momenten vragen om iets anders... Bij Volle Maan kunt u met familie/vrienden of

collega’s genieten van een High Tea, High Wine of High Beer! U kunt deze speciale momenten
ook cadeau geven in de vorm van onze Volle Maan Cadeaukaart (v.a. 5,00).
Onze medewerkers informeren u graag over alle mogelijkheden.

Vier een onvergetelijke babyshower bij Volle Maan.
Wilt u de leukste babyshower van Leidschendam en omstreken organiseren? Dan bent u bij
Volle Maan op het juiste adres! Volle Maan heeft een speciale babyshower High Tea ontwikkeld
voor ‘the Moms to be!’ Begin met een roze of blauw welkomstdrankje gevolgd door twee zoete
rondes en één hartige ronde, en dat allemaal in thema; roze of blauw! Volle Maan verzorgt de
leukste tafelversiering, de perfecte babyshower om nooit te vergeten! v.a. 25.50 p.p.

High Tea
Onze high tea wordt in drie rondes geserveerd met vernieuwde verse producten. De eerste twee
rondes verrassen wij u met hartige items, zowel koud en warm. De derde ronde zult u snoepen
van de lekkerste patisserie! Kom het snel proberen, en laat u verrassen door onze chef! v.a. 22,50
p.p.

High Wine & High Beer
Voor de stoere dames en heren, hebben we een: ‘High Beer’. De taartjes en de cake worden
omgeruild voor lekkere hartige snacks; Spaanse fuet, zalm, parmaham, gegrilde sparerib,
bitterballen en nog veel meer! Bij deze heerlijke snacks serveren wij een drietal bijzondere
bieren, welke u zelf kunt uitkiezen! 24,50 p.p.
Daarnaast hebben we bij Volle Maan ook nog een ‘High Wine ‘. De pot thee blijft achterwege
en wordt vervangen door bijzondere wijnen. Wij serveren eerst een heerlijk glas cava en hierna
twee bijzondere wijnen geselecteerd door de wijnkenner van Volle Maan. Wij serveren een volle
etagère met onder andere olijven, carpacciorolletjes, kipspiesjes, quiche en nog veel meer…
24,50 p.p

Bent u met een gemengd gezelschap? Geen enkel probleem!
De High Beer en High Wine hoeven niet per tafel te worden besteld!

Salades Salads
Caesar

  

12,50

  

11,50

  

14,50

  

13,50

  

14,50

  

13,50

  

14,50

  

13,50

ansjovis | ei | croutons | Parmezaanse kaas | bacon
keuze uit: garnalen, kip of zalm
anchovy | egg | croutons | Parmesan cheese | bacon
choose: shrimps, chicken or salmon

Geitenkaas V

lauwwarme Franse geitenkaas | aardbeien | witte peer | walnoot | honing
luke warm French goat cheese | strawberries | white pear | walnut | honey

Ossenhaaspuntjes   

oosters gemarineerde ossenhaaspuntjes | rode ui | sesam
oriental tenderloin strips | red onion | sesam

Carpaccio

dungesneden ossenhaas | luxe pittenmix | kappertjes | rucola
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise

thinly sliced beef | seed mix | capers | rocket | Parmesan cheese | truffle mayonnaise

Pittige kip

pittige kip | cashew noten | zoetzuur
spicy chicken | cashew nuts | sweet sour

Vegan couscous V   

couscous | kikkererwten | hummus | rozijnen
couscous | chickpeas | hummus | raisins

‘Uit de zee’

gerookte zalm | Hollandse garnalen | tonijnsalade
smoked salmon | Dutch shrimps | tuna salad

Poké bowl

rijst | avocado | witte kool | boontjes | komkommer | bosui | radijs
optioneel: zalm of biefstukreepjes		 + 3,75
rice | avocado | white cabbage | beans | cucumber | spring onion | radish
optional: salmon or beef strips

Onze salades kunt u, tegen een meerprijs van 6,00 ook als maaltijdsalade bestellen.
Salads can be ordered as a main course at a surcharge of 6.00.

Soep Soup
Tomatensoep (lactose vrij) V

  

6,25

Kreeftensoep

  

8,50

  

7,25

  

12,50

  

12,50

  

10,50

homemade tomato soup (lactose free)

kreeftensoep | garnalen | dille
lobster soup | shrimps | dill

Klassieke uiensoep

V

uiensoep | kaascrouton

traditionale onion soup | gratinated cheese bread

Club Sandwich Club
‘Volle Maan’ Club Kip

gerookte kip | tomaat | spek | eiersalade
smoked chicken | tomato | bacon | egg salad

‘Volle Maan’ Club Zalm

zalm | roomkaas | tomaat | komkommer | sla

salmon | cream cheese | tomato | cucumber | lettuce

Vegan Club V

aubergine | hummus | zongedroogde tomaat | sla | komkommer | rode ui
eggplant | hummus | sundried tomato | lettuce | cucumber | red onion

Brood Traditionals Sandwich Traditionals
Vanochtend vers afgebakken boeren brood. Ons brood wordt bereid door
onze huisbakker. Keuze uit: zuurdesem bruin, boeren wit of pistolet.

Gehaktbal

  

6,75

  

7,75

  

8,75

  

7,50

  

8,00

gehaktbal | gebakken ui

homemade meatball | fried onions

Gezond

ham | kaas | ei | komkommer | tomaat
ham | cheese | egg | cucumber | tomato

Kalfsvleeskroketten

twee kalfsvleeskroketten | mosterd
two veal croquettes | mustard

Oude kaas

oude kaas | grove mosterd
old cheese | mustard

Filet american

filet american | ui | gekookt ei | honing-mosterd saus
filet american | onion | boiled egg | honey-mustard sauce

Egg benedict

  

8,50

avocado | gepocheerd ei | Hollandaise saus Keuze uit: zalm of bacon
avocado | poached egg | Hollandaisesauce Choose: smoked salmon or bacon

Eiersalade

  

5,50

Warm vlees

  

8,25

  

8,50

egg salad

warm vlees | gebakken uien | champignons | pittige saus
hot meat | friend onions | mushrooms | spicy sauce

Lauwwarme geitenkaas V

geitenkaas | aardbeien | witte peer | walnoot | honing
goat cheese | strawberries | white pear | walnut | honey

Brood Traditionals Sandwich Traditionals
Vanochtend vers afgebakken boeren brood. Ons brood wordt bereid door
onze huisbakker. Keuze uit: zuurdesem bruin, boeren wit of pistolet.

Brie uit de oven V

  

8,50

  

9,75

  

12,50

  

4,75

  

5,75

  

7,75

brie | honing | walnoten

melted brie | honey | walnuts

Tonijnsalade

tonijnsalade | augurk | ei | rode ui

tuna salad | pickle | boiled egg | red onion

Carpaccio

dungesneden ossenhaas | rucola | Parmezaanse kaas | mix van luxe pitten
truffelmayonaise
thinly sliced beef | rocket | Parmesan cheese | pine nuts | truffle mayonnaise

Tosti’s Toasted Sandwiches
Keuze uit: wit of bruine boterhammen

Tosti klassiek
kaas | ham

toasted sandwich | cheese | ham

Tosti oude kaas

oude kaas | tomaat | pesto

toasted sandwich | old cheese | tomato | pesto

Tosti gehaktbal

gehaktbal | kaas | tomaat | kerriesaus

toasted sandwich | cheese | tomato | meatball | curry sauce

Brood specials Sandwich specials
Vanochtend vers afgebakken boeren brood. Ons brood wordt bereid door
onze huisbakker. Keuze uit: zuurdesem bruin, boeren wit of pistolet.

Trio van vis op mini broodjes

  

12,50

  

12,50

  

10,50

  

11,50

  

10,75

  

10,50

  

8,50

gerookte zalm | Hollandse garnalen | tonijnsalade
smoked salmon | Dutch prawns | tuna salad

Trio van vlees op mini broodjes

warm vlees | kip cashew | mini hamburger
hot meat | chicken cashew | mini hamburger

12- uurtje

tomatensoep | broodje kaas | kalfsvleeskroket op een broodje | huzarensalade
tomato soup | cheese sandwich | veal croquette | Russian salad

Beef tataki

beef tataki | witte kool | sesam | bosui | soja

beef tataki | white cabbage | sesame | spring onion | soy sauce

Pulled chicken

kipfilet | koolsla | zoetzure komkommer | gebakken uitjes | BBQ saus
chicken | coleslaw | sweet-and-sour cucumber | fried onions | BBQ sauce

Pittige kip

pittige kip | cashew noten | zoetzuur
spicy chicken | cashew nuts | sweet sour

Egg benedict

gepocheerd ei | avocado | Hollandaise saus | keuze uit: zalm of bacon		
poached egg | avocado | Hollandaise sauce | choose: smoked salmon or bacon

Avocado toast

geroosterd brood | avocado spread | gepocheerd ei
toasted bread | avocado spread | poached egg

  

9,50

Zomer Specials Summer Specials
Zomers 12- uurtje

  

11,50

  

12,50

  

4,25

kreeftensoepje | mini broodje beef tataki | mini poké bowl
small lobster soup | mini beef tataki sandwich | mini poké bowl

Californian sandwich

gerookte zalm | omeletreepjes | avocado | Japanse mayonaise
smoked salmon | omelet strips | avocado | Japanese mayonnaise

Iced cappuccino

met slagroom 		 + 0,50
iced cappuccino | optional: whipped cream

Sorbet ‘Volle Maan’

  

7,50

vers fruit | twee soorten sorbetijs | sprite | slagroom

fresh fruit | two flavours sorbet ice cream | sprite | whipped cream

Lunch voor onze jongste gasten
Witte boterham | jam

2,50

Witte boterham | hagelslag

2,50

Poffertjes | 10 stuks

5,25

Tosti kaas en of ham

4,75

sandwich | marmelade
sandwich | sprinkles
tiny Dutch pancakes

toasted sandwich | cheese and or ham

Warme gerechten Warm dishes
Angus burger

  

15,75

Angus burger | cheddar | brioche | sla | tomaat | ui | hamburgersaus | friet

Angus beef burger | cheddar | brioche | lettuce | tomato | onion | special hamburger sauce | fries

Krokante kipburger

  

15,50

  

11,50

  

13,50

  

14,50

  

10,50

krokante kipburger | guacamole | sla | tomaat | cheddar | tomatensalsa | friet
crispy chicken burger | guacamole | lettuce | tomato | cheddar | tomato salsa | fries

Saté kipfilet

saté van kipfilet | pindasaus | zoetzure komkommer | kroepoek | brood

chicken satay | peanut sauce | sweet and sour cucumber | prawn crackers | bread

Saté ossenhaas   

saté van ossenhaas | pindasaus | atjar | kroepoek | brood
filet of beef satay | peanut sauce | atjar | prawn crackers | bread

Vegan weedburger V

zeewier burger | sla | tomaat | rode ui | vegan burgersaus
weedburger | lettuce | tomato | red onion | vegan burger sauce

Vegetarische satéV  

vegetarische saté | pindasaus | zoetzuur | krokante uitjes | seroeng deng
vegetarian satay | peanut sauce | sweet and sour | crispy onions | seroeng deng

Bovenstaande saté gerechten kunnen ook worden geserveerd met
friet, tegen een meerprijs van 3,00.
satay dishes can be ordered with homemade fries at a supplement of 3,00.

Healthy Specials Healthy Specials
Açai bowl V

  

8,50

açaï | melk | banaan | kokos | lijnzaad | vers fruit
açaï | milk | banana | cocos | linseed | fresh fruit

Yoghurt

  

7,50

boeren yoghurt | vers fruit | muesli | honing
yoghurt | fresh fruit | muesli | honey

Wrap Fish

  

11,50

  

10,50

  

6,50

wrap | gerookte zalm | avocadospread | sla | tomaat | rode ui
wrap | smoked salmon | avocado spread | lettuce | tomato | red onion

Wrap Ceasar Style

wrap | kipfilet | sla | tomaat | Parmezaanse kaas | pittenmix
wrap | chicken | lettuce | tomato | Parmesan cheese | seedmix

Smoothie V

wisselende smoothie
smoothie | daily fresh

Poffertjes Tiny Dutch Pancakes
Poffertjes

poffertjes | roomboter | poedersuiker
tiny Dutch pancakes | cream butter | sugar

10 stuks
15 stuks
20 stuks

  
  
  

5,25
6,50
8,00

Eiergerechten Eggs
Keuze uit witte of bruine boterhammen.
Served with white or brown bread.

Uitsmijter / Omelet

vanaf 6,00

Boeren omelet

vanaf 7,25

eggs sunny side up / omelet

omelet | groenten
omelet | vegetables

Supplement
kaas | champignons | tomaat
cheese | mushrooms | tomato

ham | spek
ham | bacon

per item 0,75

  per item 1,50

