DRANKEN
WARM

KOUD

Espresso				

2,50

Melk					

2,15

Dubbele espresso 		

3,50

Chocomel		

2,60

Koffie				

2,50

Fristi					

2,60

Cappuccino 			

2,80

Thijs sappen

2,85

Caffe latte				

2,65

biologische sappen gemaakt van 100% natuurlijk,
overtollig vers fruit, laag in suikers. keuze uit:

Latte macchiato			

3,40

Warme chocolademelk 		

2,80

met slagroom				

+ 0,50

Bradley’s thee 			

2,50

verschillende smaken

Verse muntthee 			

3,30

met honing

Verse gemberthee		

3,30

met citroen en honing

Deze menukaart geldt alleen voor
onze winkels met een café en kan
per locatie verschillen: Heerenveen,
Beetsterzwaag, Noordwolde &
Oldeberkoop.

		

Appel
Sinaasappel
Granaatappel aardbei
Citroen gember ijsthee

Verse sinaasappelsap		

4,00

Pepsi cola				

2,60

Pepsi cola max			

2,60

Soury rood 			

2,60

Lipton ice tea green		

2,70

Rivella 				

2,70

IETS LEKKERS BIJ DE KOFFIE?
Neem een kijkje in onze gebaks
vitrine en kies iets lekkers uit.

ONTBIJT
Bakkersontbijt			

6,50

croissant, 2 boterhammen, ham en kaas,
huisgemaakte frambozenjam,
koffie of Bradley’s thee

Croissant 				

2,50

met huisgemaakte frambozenjam

Warme croissant			

3,50

LUNCH
11:00 - 18:00
3,50

ham, kaas of ham-kaas

Sandwich 				
gezond, eiersalade of kipkerriesalade

Warme, hartige broodjes 		
neem een kijkje in onze hartige vitrine

Ham					

2,50

Ham					

3,30

Kaas					

2,50

Kaas					

3,30

Ei 					

2,50

Ei 					

3,30

Gezond				

3,30

Gezond				

4,10

ham, kaas, tomaat, komkommer, sla & ei

ham, kaas, tomaat, komkommer, sla & ei

met ham & kaas

Tosti					

Op een zachte/harde bol of pistolet

Op een stokbroodje, ciabatta,
italiaansebol, meergranenbol, croissant
of waldkorn

BELEGDE BROODJES

8:00 - 11:00

3,75

Bieslookkaas komkommer

3,30

Bieslookkaas komkommer

4,10

Brie honing walnoot 		

3,50

Brie honing walnoot 		

4,30

Brie salami

3,50

Brie salami

4,30

Beenham honingmosterd

3,50

Beenham honingmosterd

4,30

Eiersalade 				

3,50

Eiersalade 				

4,30

Kipkerriesalade 			

3,50

Kipkerriesalade 			

4,30

Verloop 				

3,50

Verloop 				

4,30

kipfilet met rauwkostsalade

kipfilet met rauwkostsalade

Caprese 				
mozarella, pesto & tomaat

3,85

Caprese 				
mozarella, pesto & tomaat

Meer weten over ons? Ga naar
Meer weten over ons? Ga naar
www.debakkersvanverloop.nl
www.debakkersvanverloop.nl
of
volg ons on instagram via
of
volg ons op social media via
@debakkersvanverloop.
@debakkersvanverloop!

4,65

