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Bloemen:
Bieslook (lila) 25-30 bloemen €3,30
Bietenhoofd halve liter €3,30
Bladrammenas (wit) (Lila) 25-30 bloemen         €3.30
Boerenkool ( geel ) 25-30 bloemen €3,30
Broccoli (geel) 25-30 bloemen €3,30
Damastbloem (wit/ paars) 25-30 bloemen €3,30
Dovenetel (paars) 25-30 bloemen         €3.30
Dovenetel (wit) 25-30 bloemen         €3.30
Herderstasje (wit) 25-30 bloemhoodjes        €3.30
Karwij (wit) halve liter potje €3,30
Komkommerkruid (blauw) 25-30 bloemen €3,30
Krulmalva (wit/ roze) 25-30 bloemen €3,30
Mosterdblad (geel) 25-30 bloemen         €3.30
Oxalis (lichtroze) 25-30 bloemen €3,30
Paardenbloem (geel) 25-30 bloemen €2,50
Rucola (wit/zwart kruis) 25-30bloemen         €3.30
Salie (rood: beperkt) (blauw) 25-30 bloemen €3,30
Smalle weegbree (aar) halve liter potje €3,30
Tuinboon (zwartwit) 25-30 bloemen €3,30
Veldzuring (rood steeltje) halve liter potje         €3.30
Vergeet me nietje 25-30 bloemen €3,30
Viooltje (driekleurig) 25 bloemen         €3.30

Minigroenten
prei 25 stuks 3 euro
wortel 25 stuks 3 euro

Blaadjes en topjes
Amarant (groen) halve liter €3.30
Amarant (paars) halve liter €3.30
Anijs halve liter €3.30
Bergamot halve liter €3.30
Bieslook halve liter €3.30
Bieslook, chinese halve liter €3.30
Bieten blaadjes halve liter €3.30
Blaassilene halve liter €3.30
Boomspinazie halve liter €3.30
Chrysant halve liter €3.30
Citroenmelisse halve liter €3.30
Citroenverbena halve liter €3.30
Dropplant (groen) halve liter €3.30
Dropplant (purper) halve liter €3.30
Duizendblad halve liter €3.30
Goudsbloem halve liter €3.30
Hyssop halve liter €3.30
Kamille, echte halve liter €3.30
Kamille, roomse halve liter €3.30
Karwij halve liter €3.30
Klaverzuring Iron Cross (beperkt) halve liter €3.30
Klaverzuring triangularis (paars) halve liter €3.30
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Mint, marokaanse halve liter €3.30
Moerasannemoon (bont) beperkt halve liter €3.30
Moerasannemoon (groen) halve liter €3.30
Mosterdblad, groen halve liter €3.30
Mosterdblad, Purple Frills halve liter €3.30
Mosterdblad, Red Giant halve liter €3.30
Munt, ananasmunt halve liter €3.30
Munt, bergmunt halve liter €3.30
Munt, pepermunt halve liter €3.30
Neteltop kilogram €15.00
Oost Indische Kers halve liter €3.30
Oregano halve liter €3.30
Pimpernel halve liter €3.30
Shiso (paars) halve liter €3.30
Sofiekruid (beperkt) halve liter €3.30
Tijm halve liter €3.30
Tuinboonblad liter €3.30
Venkel, groen halve liter €3.30
Venkel, purper (beperkt) halve liter €3.30
Waterpeper halve liter €3.30
Wilde Bertram halve liter €3.30
Zeemelde halve liter €3.30
Zeevenkel (beperkt) halve liter €3.30


