Menukaart
van de bakkerszonen

ONTBIJT OF LUNCH
BAKKERSONTBIJT OF LUNCH

€ 6,95

Broodmandje inclusief koffie of thee, jam, luchtige roomboter
en een kleine salade.
Het broodmandje is gevuld met een selectie van onze huisgemaakte broden, waaronder
ons desembrood en ons deksels volkoren. Een specialiteit gemaakt van eigengemalen
Nederlandse tarwe.

Vul je ontbijt of lunch aan met diverse extra’s
Ook lekker als je het ontbijt wil delen met meerdere personen.
· Opa’s krentenbrood

+ € 0,75

· Hummus huisgemaakt

+ € 1,75

· Deksels mueslibrood

+ € 0,75

· Kleine verse jus d’orange

+ € 1,95

· Croissant

+ € 1,50

· Kipkerrie huisgemaakt

+ € 1,50

· Eitje, gekookt of gebakken

+ € 1,25

· Paté

+ € 1,50

· Ham, kaas of spek

+ € 1,00

· Tonijnsalade huisgemaakt

+ € 1,50

· Kruidenboter, olijfolie
en zeezout

+ € 1,25

· Kleine yoghurt met cruesli + € 2,50
en rood fruit

BAKKERSONTBIJT OF LUNCH LUXE

€ 9,95

Broodmandje inclusief koffie, cappuccino, latte macchiato of thee, jam,
luchtige roomboter en een kleine salade + een croissantje, een gekookt
of gebakken eitje en een kleine verse jus d’orange.

Brood van de Bakkerszonen
Al ons brood wordt gebakken met ons Moederdesem (m/d). Het Moederdesem van de
Bakkerszonen is geboren op 5 november 2016 en is ontstaan uit eenkoorn. Eenkoorn is
het moedergraan waaruit alle andere graansoorten zijn voortgekomen.
Ons eenkoorn komt uit de omgeving van Amsterdam en is gemalen in onze eigen
molen. Elke dag voeden wij al onze broden met dit Moederdesem. De hoeveelheid
Moederdesem is erg smaakbepalend. Daarom geven wij in onze winkel aan hoeveel m/d
er in het brood zit. Des te meer moederdesem, des te steviger en krachtiger het brood.

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie, laat het ons dan weten.

Bestel ook online op www.debakkerszonen.nl

specialiteiten
€ 7,50

Uitsmijter
3 gebakken biologische eieren op brood naar keuze.
· Met kaas, ham of spek.

per soort + € 1,00

OMA’S STOOFVLEES

€ 6,95

Onze specialiteit: Langzaamgegaard biologisch runderstoofvlees van de
Amsterdamse boerderij Ons Genoegen. Bereid in een dikgebonden jus
volgens traditioneel oud-Hollands recept en geserveerd op 3 geroosterde
desem boterhammen.
TIP! Heerlijk met een Zatte van Brouwerij ‘t IJ

Stokbroodje beenham

€ 5,95

Gebakken beenham, verse sla, tomaatjes en honing-mosterdsaus.

DESEMBROOD MET KIP PIRI PIRI

€ 6,50

Malse stukjes kipdijfilet gemarineerd in een zoet pittige saus.

STOKBROODJE SURINAAmse kip

€ 5,95

Kip in pittige kerriesaus met een gekookt eitje.

STOKBROODJE OSSENWORST

€ 6,95

Biologische ossenworst van slagerij Woorts met Amsterdams zuur.

STOKBROODJE GEROOKTE ZALM

€ 6,95

Gerookte zalm met rode ui, crème fraîche en balsamico.

SOEP van het huis

€ 5,95

Wisselende huisgemaakte soep met brood en kruidenboter.

Yog hurt van de boer

€ 4,95

Biologische boerenyoghurt van Zuivelhoeve Ons Genoegen
met huisgemaakte cruesli.
extra rood fruit + € 1,00

WIFI: Gasten_Bakkerszonen · Wachtwoord: BakkersGast!

Boterhammen
Bakkers tosti’s
Geserveerd met een kleine salade en met keuze uit ons desem vloer wit, desem
vloer volkoren of deksels volkorenbrood.
Tosti ham
Tosti kaas
Tosti salami
Tosti ham kaas
Tosti salami/kaas
Kipkerrie melt · tosti met kipkerrie en kaas
Tuna melt · tosti met tonijnsalade en kaas

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,50
€ 5,50

Bakkers boterhammen
Geserveerd met een kleine salade en met keuze uit ons desem vloer wit,
desem vloer volkoren of deksels volkorenbrood.
Boterham tonijn
Boterham hummus · vega
Boterham paté
Boterham kipkerrie
Boterham gezond
Boterham ham, kaas of salami
Boterham ham/kaas
Boterham salami/kaas

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,00
€ 5,75
€ 5,75

Voor de kleintjes
Croissant met jam
Krentenbolletje met boter
Zacht bolletje met pindakaas
Zacht bolletje met chocoladepasta

Volg ons op facebook.com/debakkerszonen

€ 2,40
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75

High tea · taart · tussendoortjes
High tea vanaf 2 pers.
High tea zoet
Een proeverij van verschillende soorten taartjes en banket uit
onze bakkerij. Inclusief een selectie van speciale theesoorten van
the Teabar uit Amsterdam.

€ 14,95

p.p.

High tea luxe
Een proeverij van verschillende soorten taartjes en zoet en
hartig banket uit onze bakkerij, met daarnaast een uitgebreide
selectie van onze huisgemaakte spreads met verschillende
soorten desembrood. Inclusief een selectie van speciale
theesoorten van the Teabar uit Amsterdam.

€ 19,95

p.p.

TAART
Appeltaart · verse appels, krokante crumble
Citroentaart · verse citroen, zoete merengue
Chocoladetaart · chocolade genache, slagroom
Chocolade of Vanille eclair
Tompouce
Extra slagroom

€ 2,25
€ 2,45
€ 2,45
€ 1,95
€ 2,30
€ 0,50

TussendoortjEs
Appelflap
Chocolademonster
Croissant
Croissant met jam
Ham kaas croissant
Kaas croissant
Gevulde koek
Groentebroodje
Kaneelmonster
Koffiemonster
Lamsbroodje
Saucijzenbroodje

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,10
2,10
1,50
2,40
2,20
2,10
1,85
1,95
2,10
2,10
2,10
2,10

drinken
Warm
Espresso
Dubbele espresso
Extra shot espresso
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Thee · verse thee van the Teabar
Warme chocolademelk wit, melk of puur
Sojamelk (i.p.v. gewone melk)

€ 2,10
€ 2,70
€ 0,60
€ 2,20
€ 2,60
€ 2,80
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,90
€ 0,20

FRIS EN SAP
Appelsap
Coca Cola / Coca Cola Zero / 7up / Sisi / Spa blauw / Spa rood
Chocomelk / Fristi
Verse biologische melk van Zuivelhoeve Ons Genoegen
Verse jus d’orange

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 3,50

Bier op de fles EN WIjn
Lager · Heineken · 5%
Wit · IJ-Wit · 6,5% · Brouwerij ‘t IJ
Pale Ale · Mama · 5% · Brouwerij Oedipus
Tripel · Zatte · 8% · Brouwerij ‘t IJ

€ 2,50
€ 3,95
€ 4,50
€ 3,95

Wit · Chardonnay · Vinus · Pays d’Oc · Frankrijk
Elegant met tropisch fruit, vanille en getoast brood

€ 3,95 / € 19,00

Wit · Sauvignon · Touraine · Loire · Frankrijk
Aangenaam karakteristiek , bloemig en fris

€ 4,50 / € 21,50

Rood · Pinot Noir · Vinus · Pays d’Oc · Frankrijk
Subtiel, kruidig en fruitig

€ 3,95 / € 19,00

Rood · Cabernet Sauvignon · Chibet · Lanquedoc · Frankrijk
Rijp, intens en vol van smaak

€ 4,50 / € 21,50

