
 
  

 
 
Uitsmijter van twee plakken biologisch 
zuurdesembrood en twee eieren 
Brood met gebakken ei en spek    €   9,75 
Brood met gebakken ei en kaas    €   8,75 
Brood met gebakken ei, spek en kaas   € 11,50 
Brood met gebakken ei en gerookte zalm   € 11,50 
Supplement avocadospread    €   2,50 
          
Sandwich (driedubbele plak):    
Jong belegen kaas met mosterdmayonaise, komkommer, 
radijsjes, sla en huisgemaakte dressing  €  8,95 
 
Oude kaas met zoete uiencompote, augurk, tomaat, sla en 
huisgemaakte dressing     €  9,25 
 
Ham met mierikswortelmayonaise, komkommer, tuinkers, sla 
en huisgemaakte dressing    €  8,95 
 
Kalkoenfilet met pittige wortel-komijnspread, komkommer, 
alfalfa, sla en huisgemaakte dressing   €  8,95 
 
Vegan met zelfgemaakte hummus, geroosterde aubergine, 
zongedroogde tomaat, alfalfa, pompoenpitten, sla en 
huisgemaakte dressing     €  8,95 
 
Tonijnsalade met o.a. jalapeño pepers en kappertjes, sla  
en huisgemaakte dressing    €  9,25 
 
Sandwich van de dag   (zie ons specialiteitenbord) 
 

   
 
Voor de kinderen:  
Boterham met pindakaas, hagelslag of jam  €  3,60 

 
 
Pantosti  (zonder/met salade) €6,50/€9,70 
1) Ham/kaas  
2) Kaas/pindakaas/sambal, gefrituurde uitjes en atjar  
3) Tuna melt       
        
Soep        € 6,50 
Tomaten-basilicumsoep, geserveerd met zuurdesembrood en 
boter 
 
Soep van de dag, geserveerd met zuurdesembrood en boter 
(zie ons specialiteitenbord) 
 
Quiche  (zonder/met salade) € 6,15/€ 9,35 
Quiche Lorraine     
Quiche met prei, geitenkaas en amandelen   
Quiche van de dag (zie ons specialiteitenbord)  
  
Soep-Quiche plankje     € 14,50  
Kleine soep naar keuze met punt quiche naar keuze en 
gemengde salade       
    
Maaltijdsalade      € 14,50 
Wisselende maaltijdsalade, geserveerd met brood en boter 
(zie ons specialiteitenbord)      
 
Warm Lunchgerecht      
Melanzane alla parmigiana (aubergine, tomaat, mozzarella, 
parmezaan en basilicum) (glutenvrij)   € 15,95 
 
Specialiteit van de Dag   (zie ons specialiteitenbord) 
 
De Bakkerswinkel Lunch (koud)    € 20,50 
Glas jus d’orange; thee naar keuze; melk of karnemelk; ons 
heerlijke brood met verschillende soorten belegjes en 
smeerseltjes; plak Fries suikerbrood; scone naar keuze met 
room, jam en curd; kopje koffie, espresso, cappuccino of 
koffie verkeerd. 
 
Kijk ook op ons bord voor de Specialiteiten van de Dag! 


