
WARM & HARTIG
QUICHE MET SALADE - 8.95
Keuze uit een vegetarische quiche of 
een quiche Lorraine met een salade

SOEP VAN DE DAG - 7.25
Met brood & boter

BAKKERSLUNCH - 12.50
Kop soep van de dag, een groene salade 
& een gevuld warm broodje naar keuze 

Maak een keuze uit het beleg
van één van onze sandwiches

SANDWICHES
Jonge geitenkaas met stoofperenjam  8.95
Romige vol pikante Jersey kaas met een kruidenmayonaise 8.95
Gerookte biefstuk met basilicumpesto & zontomaatjes 9.75
Zwarte bonenspread met een salsa van tomaat & koriander 8.75

BAKKERSWINKEL CLUB SANDWICH - 11.50
Pulled chicken op briochebrood met bacon & gele curry mayonaise

TAART & ZOETIGHEID
Amandeltaart 4.85
Appeltaart 4.85
Carrotcake 4.85
Cheesecake naturel / cheesecake framboos & witte chocola 4.85
Franse chocoladetaart 4.85
Red Velvet 4.85
Walnoot Caramel 4.85
Taart of cake van de dag - zie ons specialiteitenbord 4.50/3.75
Brownie 4.15
Scone met huisgemaakte jam & clotted cream 4.25
Supplement Lemon Curd  0.75

BAKKERSWINKEL HIGH TEA - 27.95 p.p.
Scone met huisgemaakte jam & clotted cream, vingersandwiches,  
quiche & diverse kleine huisgemaakte taartjes

GLUTEN & LACTOSEVRIJE HIGH TEA - 28.95 p.p.
Kokosmakroon, sandwiches, soepje, quiche & een selectie van taartjes
↙ Deze High Tea is in samenwerking met rose&vanilla

BROOD & BELEG
BOERENYOGHURT MET SEIZOENSFRUIT - 7.00
Met walnoten & honing (met granola + 1.55) 

WENTELTEEFJES - 7.50
Van briochebrood met kaneelsuiker & roomboter

GEBAKKEN EIEREN BIOLOGISCH - 7.95/8.95
Met spek en/of kaas op zuurdesembrood

BAKKERSBRUNCH - 14.50 
Croissant, zuurdesembrood, minibolletje, vleeswaren & 
kaas, jam & roomboter, een sapje & een kop koffie of 
een potje thee naar keuze

HIGH TEA Maak je high tea extra feestelijk met een glas Cava voor 6.50! 

 Wij serveren onze High Teas met een grote pot thee & een fruitsapje per persoon vegan verkrijgbaar

ROSE & VANILLA ↙ Gluten & Lactosevrij

Cakejes “Classics” 4.35
Appeltaart ↙ vegan  4.95
Carrotcake ↙ vegan 4.85
Choco-kokostaart ↙ vegan 4.85
Kokos-citroentaart 4.85

(Grotere taarten op bestelling mogelijk)

VOOR BIJ DE BORREL
Olijven 3.75
Gemengde noten 3.75
Brood met dips 4.95
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Boterham  voor  de  kleintjes  Met  appelstroop  of huisgemaakte jam    3.25
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WILT U INFORMATIE 
OVER ALLERGENEN? 

VRAAG HET ONS! 

(gekookt eitje + 0.75)


