LUNCHKAART
ALL DAY BRUNCH
Wentelteefjes van briochebrood met kaneelsuiker & roomboter
Boerenyoghurt met seizoensfruit, walnoten & honing (met granola + 2.25)
Gebakken eieren (biologisch) met spek en/of kaas op zuurdesembrood
Boterham voor de kleintjes met huisgemaakte jam of appelstroop

8.50
7.95
8.50/9.65
3.60

SANDWICHES & ZO
SOEP VAN DE DAG - 7.95
Met brood & boter

BAKKERSLUNCH - 15.95
Punt quiche (vega of Lorraine), vegan soep van de dag & een frisse salade.

SANDWICHES
Manchego met muhammara - 9.25
Jerseykaas met een kruidenmayonaise - 9.25
Pulled Chicken met bacon & een gele curry-mayonaise - 9.95
Gerookte biefstuk met basilicumpesto & zongedroogde tomaatjes - 9.95
Rendang van pulled jackfruit & sriracha-mayonaise (vegan) - 9.50

HIGH TEA

vanaf 2 personen te bestellen

maak je high tea extra feestelijk met een glas Cava voor 6.50
BAKKERSWINKEL HIGH TEA - 29.75 P.P.
Scone met huisgemaakte jam & clotted cream, kleine sandwiches, quiche,
diverse kleine huisgemaakte taartjes & friandises.

» Deze High Tea is in samenwerking met rose&vanilla

a

GLUTEN / LACTOSEVRIJE HIGH TEA* - 31.50 P.P. *KAN SPOREN BEVATTEN
Kokosmakroon, kleine sandwiches, quiche & een selectie van taartjes & friandises.

vegan mogelijk

Wij serveren onze high tea met een grote pot thee
en een fruitsapje per persoon.
WILT U INFORMATIE OVER ALLERGENEN? VRAAG HET ONS!

TAART & ZOETIGHEID
Appeltaart (met slagroom + 0.75)
Carrotcake
Cheesecake
Cheesecake met framboos & witte chocola
Franse chocoladetaart
Lemon Poppy
Red Velvet
Taart of Cake van de dag - zie ons specialiteitenbord
Brownie
Scone met huisgemaakte jam & clotted cream
Supplement Lemon Curd

5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25/4.35
4.35
4.60
0.85

ROSE & VANILLA
↙ Gluten & Lactosevrij

/

Classic Cakejes		
4.65
Appeltaart (vegan)		
5.50
Worteltaart (vegan)		
5.50
Choco-kokostaart (vegan)		
5.25
Kokos-citroentaart		5.25

grotere taarten op bestelling mogelijk

Olijven
Gemengde noten
Brood met dips

4.00
4.00
5.25

a

VOOR BIJ DE BORREL
vega mogelijk

BAKKERSWINKEL BORRELPLANK XL - 22.50
Brood met huisgemaakte dips, charcuterie, kaas, olijven,
& gemengde notenmix.

