Brood met Beleg
Jong belegen Beemsterkaas
Oude Beemster
Feta (schapen- en geitenkaas)
Beenham
Huisgemaakt gehaktbrood
Gerookte zalm (Bawykov)
Peperonata, vegan (gestoofde paprika met basilicum)
Beleg van de week (zie ons specialiteitenbord)

enkele plak
€ 5,50
€ 6,05
€ 6,55
€ 5,75
€ 6,25
€ 8,90
€ 5,95
€ 6,05

dubbele plak*
€ 7,85
€ 9,15
€ 9,60
€ 8,30
€ 9,25
€ 12,75
€ 8,50
€ 9,15

Kies zelf een smeersel en bij de dubbele plak ook drie toppings:
Smeersels: mosterdmayo – mierikswortelmayo – tomatenchutney – avocadospread – roomkaas
- gezouten boter - olijfolie van de Ritis uit Abruzzo.
*Toppings (alleen bij dubbel): Komkommer – tomaat - zongedroogde kerstomaatjes geroosterde aubergine – geroosterde pompoenpitten
Tosti
Pantosti, ham en kaas, zonder of met salade

€ 6,25/€8,90

Supplement twee gebakken eieren

€ 2,70

Soep
€ 6,40
Soep van de dag, geserveerd met zuurdesembrood en boter(zie ons specialiteitenbord)
Quiche
Punt
Punt + salade
Quiche Lorraine
€ 5,95
€ 9,15
Quiche met prei, geitenkaas en amandelen
€ 5,95
€ 9,15
Quiche van de dag (zie ons specialiteitenbord)
€ 5,95
€ 9,15
Soep-Quiche plankje
€ 13,95
Kleine soep van de dag met punt quiche (naar keuze) en gemengde salade
Wijn- of bier complet
€ 9,25
Hartige scone met roomkaas, klein stukje quiche naar keuze en glaasje wijn of biertje van De
Prael
Maaltijdsalade
€ 13,90
Wisselende maaltijdsalade, geserveerd met brood en boter (zie ons specialiteitenbord)
Warm Lunchgerecht
€ 15,70
Cannelloni gevuld met ricotta en spinazie, gemengde salade, geserveerd met brood en boter
Warm Lunchgerecht van de dag
€ 15,70
Wisselend warm lunchgerecht (zie ons specialiteitenbord)

Broodjeslunch (koud)
€ 19,85
Glas jus d’orange, thee naar keuze en melk of karnemelk,
bakkersbroodjes met diverse soorten beleg en smeerseltjes, plak suikerbrood, scone met room
en jam en kopje koffie
Old Bakery High Tea
€ 22,80
Fruitshake, thee naar keuze, puntjes quiche, vingersandwich, puntjes taart, scone met room en
jam en friandise
Gemengd plankje
(lekker met een glas wijn of een biertje van De Prael)
€ 14,90
Gehaktbrood, oude Beemster, gerookte zalm, tomatenchutney, peperonata, olijven,
zuurdesembrood, boter en olijfolie
Kijk voor onze lekkere wijnen, cava en bier van Brouwerij De Prael op
de drankenkaart.
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