Alle ontbijtmenu’s zijn inclusief koffie of thee plus een
fruitshake of jus d’orange
Frans ontbijt
Croissant, brioche, baguette, boter, jam & curd

€ 12,45

Bakkersontbijt
€ 16,95
Croissant, plak Fries suikerbrood, baguette,
zuurdesembrood, boter, jam & curd, ham en kaas
Yoghurt ontbijt (GV)
€ 10,75
Boerenland yoghurt met huisgemaakte granola van
havervlokken, cranberries, div. noten en rozijnen,
geserveerd met agavesiroop
(met bakje vers fruit € 3,85 extra)
Wentelteefjes ontbijt
Wentelteefjes van Fries suikerbrood
met boter en ahornsiroop
(met portie bacon € 3,00 extra)
Supplement twee gebakken eieren

€ 13,45

€ 3,10

Ons brood is biologisch zuurdesembrood en wij
gebruiken vrije-uitloopeieren

Meeneemboxen (informeer bij onze medewerkers)
We hebben ook Ontbijt–, Lunch–, High Tea– en
Sconesboxen. Lekker voor thuis, een picknick of op het werk.

Zoet Gebak
Franse chocoladetaart (GV)
Cheesecake
Worteltaart
Vegantaart (zie ons specialiteitenbord)
Taart van de dag (zie ons specialiteitenbord)

€ 4,75

Brownie (met hazelnoten) (GV)
€ 4,50
Vegan muffin (kokos- framboos of citroen-maanzaad) € 4,25
Appelmeisje (knapperig bladerdeeg met appel,
€ 4,25
rozijnen, kaneel, suiker en amandelspijs)

Bananenbrood (met o.a. walnoten)
Scone (naar keuze) met jam of curd en room

€ 3,50
€ 4,30

(naturel, rozijnen, cranberry of scone van de dag)

Portie room

€ 1,50

Thee- of koffie complet

€ 9,40

(scone en een klein stukje taart naar keuze met room,
jam of curd en koffie of thee)

Andere zoetigheid & hartigheid
Croissant, chocoladebroodje of kaneelbroodje
met jam of curd en boter
Twee plakjes Fries suikerbrood met jam of curd
en boter
Saucijzenbroodje (kalfsgehakt)
Saucijzenbroodje (Vegan)

€ 3,25
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

Old Bakery High Tea
€ 24,50
Fruitshake; thee naar keuze; puntjes quiche;
vingersandwich; puntjes taart; scone met room, jam & curd
en friandise

Pantosti
1) ham-kaas
2) pastrami-zuurkool-kaas
3) geitenkaas-pompoenchutney
Uitsmijter van twee plakken biologisch
zuurdesembrood en twee eieren
Brood met gebakken ei en spek
Brood met gebakken ei en kaas
Brood met gebakken ei, spek en kaas
Brood met gebakken ei en gerookte zalm
Supplement avocadospread
Sandwiches (driedubbele plak)
Jong belegen kaas met mosterdmayonaise,
komkommer, zongedroogde tomaat,
zonnebloempitten, sla & huisgemaakte dressing
Hollandse geitenkaas, muhamara (o.a. paprika,
granaatappel en walnoten), komkommer,
walnoten, sla & huisgemaakte dressing

€ 10,25
€ 9,25
€ 12,05
€ 12,05
€ 2,50

€ 9,25

€ 9,75

Ham, pittige pompoenchutney, Amsterdams uitje,
sla & huisgemaakte dressing
€ 9,25
Pastrami, mierikswortelmayonaise, zuurkool,
sla & huisgemaakte dressing

€ 9,25

Tapenade van linzen, gemengde paddenstoelen,
platte peterselie, chilipepers en geroosterde
paprika, sla & huisgemaakte dressing (Vegan)

€ 9,25

Salade van makreel, peterselie, kappertjes,
augurkjes, citroen, mayonaise en komkommer,
sla & huisgemaakte dressing

€ 9,75

Sandwich van de dag (zie ons specialiteitenbord)

€ 9,50

Voor de kinderen
boterham met pindakaas (zonder palmolie),
hagelslag (Fairtrade) of huisgemaakte jam

(zonder/met salade)
€ 6,50 /
€ 9,70
€ 7,15 /
€ 10,75
€ 7,15 /
€ 10,75

Soep
Tomaten-basilicumsoep, geserveerd met
zuurdesembrood en boter

€

6,80

Soep van de dag, geserveerd met
zuurdesembrood en boter (zie ons specialiteitenbord)
Quiche
(zonder/met salade) € 6,45/€ 9,80
Quiche Lorraine (spek, kaas en ui)
Quiche met prei, geitenkaas en amandelen
Quiche van de dag (zie ons specialiteitenbord)
Soep-Quiche plankje
€ 15,25
Kleine soep en punt quiche (beide naar keuze) plus
gemengde salade met huisgemaakte dressing
Maaltijdsalade
Wisselende maaltijdsalade, geserveerd
met brood en boter (zie ons specialiteitenbord)
Warm Lunchgerecht
Groentecurry (Vegan) met brood en boter

€ 15,25

€ 16,50

Specialiteit van de Dag (zie ons specialiteitenbord)

€ 3,75

De Bakkerswinkel Lunch (koud)
€ 21,50
Glas jus d’orange; thee naar keuze; melk of
karnemelk; brood met verschillende soorten beleg
en smeersels; plak Fries suikerbrood;
scone naar keuze met room, jam & curd; kopje koffie.

Kijk voor onze lekkere wijnen, cava en bier van
Brouwerij De Prael op onze drankenkaart

