
Prijslijst De Bakkerswinkel Amsterdam-Zuid 
Zoete Taarten 
         half         heel 
Appel-kruimeltaart       € 11,80 € 23,40 
Amandeltaart        € 17,70 € 32,75 
Carrotcake        € 17,15 € 31,80 
Chocoladetaart       € 16,25 € 30,25 
Cheesecake (Naturel of met Frambozen)    € 17,70 € 32,75 
Citroentaart        € 17,70 € 32,75 
Walnoot-Carameltaart*      € 17,15 € 31,80 
*in de zomermaanden kan het zijn dat wij deze taart niet hebben 

Quiches 
          half  heel 
Lorraine (spek, uien en jonge kaas)      € 14,45       € 27,45 
Prei met geitenkaas en amandelen      € 15,60 € 29,60 
Spinazie met champignons en paprika     € 15,60 € 29,60 
Tomaat, artisjokken en féta-kaas      € 15,60 € 29,60 

De volgende quiches worden alleen op bestelling gemaakt 
(u dient minimaal een halve quiche per soort te bestellen en twee dagen van te voren. 
Bestellingen voor zaterdag en zondag moeten donderdagmiddag   
16:00 uur besteld zijn)  
Tomaat met Oregano en jonge kaas      € 14,45       € 27,45 
Courgette met tomaat en jonge kaas      € 15,60 € 29,60 
Chorizo met paprika        € 15,60 € 29,60 
Kip met uien en champignons       € 16,10         € 30,50 
Provençaalse groenten met féta-kaas     € 15,60 € 29,60 
Sardientjes met artisjokken en tomaat     € 16,10         € 30,50 
Thaise kip (rode curry met cocos, taugé en cashewnoten)   € 16,10         € 30,50  
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020-6623594 



Biologisch Zuurdesembrood “Vanmenno” 
          half  heel 
Grof/Naturel (1 kg)        € 3,35 € 6,70 
Spelt    (1 kg)       € 3,85 € 7,70 
Meerzaden  (1 kg)        € 3,85 € 7,70 
          half  heel 
Regal   (2 kg)       € 6,00 € 12,00 
Stokbrood            € 3,00 
Breekbrood           € 3,45 

Scones 
Naturel of Rozijnen          € 1,80 
Smaakje (Maanzaad-Citroen of Bosbessen etc)      € 1,95 

High Tea’s 
Backery Sweet Tea          € 17,50 
Fruitshake, scone met clotted cream en jam, stukjes taart, friandises en een pot thee 
Afternoon Tea          € 21,75 
Scone met clotted cream en jam, stukjes taart, puntje quiche, vingersandwiches, friandises en een 
pot thee 
Bakkerswinkel Tea                 € 24,95 
Fruitshake, klein kopje soep, scone met clotted cream en jam, vingersandwiches, friandises en een 
pot thee 
Royal Afternoon Tea                € 28,95 
Fruitshake, klein kopje soep, scone met clotted cream en jam, stukjes taart, friandises en een pot 
thee en als afsluiting een kopje koffie  
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Lunch arrangement voor groepen       € 22,50 
Sandwiches met diverse soorten beleg, puntje quiche, thee, jus d’orange ( 1 glas p.p.) 
scone met clotted cream en jam en als afsluiting koffie of thee 

To Go 
Croissant met fles jus d’orange en koffie of thee     € 6,75 

Zuurdesem boterham met jonge kaas, scone met clotted cream en jam, € 8,50  
koffie of thee 

Beker soep  (wisselende seizoensoep)      € 4,50 

Lunchbox:          € 13,50 
Sandwiche met jonge kaas of geroosterde courgette, scone met clotted cream 
en jam plus een flesje mousseerende appel-vlierbessap 

Picknickbox:          €16,00 
1/2 sandwiche zalm, 1/2 sandwiche kaas, scone met clotted cream met jam 
stukje taart en een flesje ijsthee 

De Bakkerswinkel Amsterdam-Zuid 
Roelof Hartstraat 68, 1071 VM Amsterdam 

020-6623594 


