
BAKKERSWINKEL HIGH TEA

Bakkerswinkel High Tea €22.95 p.p. 
Organiseer een klassieke Bakkerswinkel High 
tea bij je thuis. Inhoud pakket: scone met 
huisgemaakte jam & clotted cream, belegde 
bakkersbroodjes, puntje quiche, diverse kleine 
huisgemaakte taartjes, friandises, theezakjes, een 
sapje & een glas prosecco.

Rose & Vanilla High tea - vegan / 
glutenvrij / lactosevrij €23.50 p.p.
In samenwerking met Rose & Vanilla. Dit pakket 
bevat verschillende belegde broodjes, kleine 
taartjes en zoetigheden, quiche, een sapje en een 
klein flesje prosecco. Deze high tea kan zowel 
volledig glutenvrij, vegan, lactosevrij of een 
combinatie hiervan worden gemaakt. Geef bij 
het plaatsen van de bestelling bij ‘opmerkingen ‘ 
je dieetwensen door. Heb je andere dieetwensen/
allergieën dan hier vermeld? Bel dan naar 030 
266 7999, dan kunnen wij kijken wat we voor 
je kunnen betekenen.

TAKE AWAY AANBOD



FONDUE AU FROMAGE

Zwitserse kaasfondue €14.75 p.p.
Een doe-het-zelf-pakket met geraspte kaas 
en onze wijnroux. Met dit pakket maak je een 
klassieke Zwitserse fondue. Inhoud: Gruyère, 
Emmentaler en Appenzeller kaas, brood van Van 
Menno, truffeltapenade, een tipje Kirsch en een 
handleiding.

Blauwe kaasfondue €14.75 p.p.
Een doe-het-zelf-pakket met geraspte kaas en 
onze wijnroux. Met dit pakket maak je een zacht 
pittige blauwe kaasfondue van Blue Stilton 
kaas, een tijm-oregano mix en een tipje rode 
port. Inclusief brood van Van Menno en een 
handleiding.

Hollandse kaasfondue €14.75 p.p.
Een doe-het-zelf-pakket met geraspte kaas 
en onze wijnroux. Met dit pakket maak je een 
kaasfondue op basis van bier van De Leckere 
(“Razende Swaen”), Dolaner kaas en een peper-
pimentmix. Inclusief brood van Van Menno en 
een handleiding.

Crudité €4.95
Verse groente om mee te dippen. Genoeg voor 
2 personen.

Amsterdamse uitjes & cornichons €3.95
Een fris-zuur bijgerechtje met Amsterdamse 
uitjes en kleine augurkjes. 

Charcuterie €9.95
Verschillende ambachtelijke vleeswaren: gerookte 
biefstuk, Serranoham, Spianata Romana en Fuet.



ONTBIJT & LUNCH

Bakkersontbijt €14.50 p.p. 
Croissant met jam & roomboter, scone met 
clotted cream, zuurdesembrood, kaas & 
vleeswaren en een sapje.

Bakkerslunch €14.50 p.p.
Punt quiche (vegetarisch of Lorraine, graag 
opgeven bij bestellen), vegan soep van de dag 
& en een frisse salade. 

PICKNICK

Picknickpakket €32.50 per pakket 
(2 á 3 personen)
Stokbrood met smeersels, puntjes quiche, kaas, 
olijven, fruitsalade, cranberry & honey roasted 
pindamix & huisgemaakte ijsthee. Optioneel: fles 
prosecco (0,75L) á €12.50. 



OVERIGE INFORMATIE

Bestellen
Bestellen kan telefonisch (030 - 266 7999) 
of online. 

Openingstijden
Onze winkel is dagelijks geopend van 9:00 tot 
17:00 voor het afhalen van pakketten en onze 
overige producten. 

Bezorgen
Wij werken niet met bezorgdiensten. Bij 
uitzondering kunnen wij zelf onze take away 
pakketten bezorgen. In telefonisch overleg 
kunnen wij de mogelijkheden tot bezorging 
bespreken. Dit is o.a. afhankelijk van afstand 
(Utrecht centrum), grootte van de bestelling 
en beschikbaarheid van personeel. Bestellingen 
kunnen ook bezorgd worden via de Fietskoerier 
Utrecht. De kosten daarvan zijn te vinden op de 
website: http://www.defietskoerierutrecht.nl/. 

Overige producten
Ook de producten die wij in onze winkel 
verkopen kunnen besteld worden. Denk aan: 
scones, taart, quiche, brownies en nog veel 
meer. Dit kan enkel telefonisch.

Vragen?
Bel ons! 030 - 266 7999.

https://bakkerswinkelutrecht.nl/#XLa
http://www.defietskoerierutrecht.nl/.  

