Voor u ligt de menukaart van het

LENTE-SEIZOEN van restaurant ‘t Bakhuys.
Deze menukaart is zorgvuldig samengesteld
met producten uit het seizoen.
Verse ingrediënten met PURE SMAKEN
die op dit moment groeien en bloeien.
Door het gebruik van STREEKPRODUCTEN
en lokale leveranciers zitten wij dicht bij
de oorsprong. HEERLIJK EN EERLIJK!
Maar boven alles gaan we natuurlijk
super lekker koken, voor u!

EET SMAKELIJK!
Team ‘t Bakhuys

WARME DRANKEN
Koffie €2,50
Cappuccino €2,95
Espresso €2,50
Latte Macchiato €3,25
Warme Chocomel €3,25
Met een topping van marshmellows en caramelblokjes
Slagroom €0,75
Koffie Speciaal,
Verrijk uw koffie, Latte Macchiato of chocomel met slagroom
en een siroop (Hazelnoot, Caramel of Vanille) €1,25
Ook hebben we cafeïnevrije koffievarianten
Tientime theevariaties:
Rooibos-Orange, English breakfast, Yen Bai Green, Earl Grey
en Honeybush-Mango €2,50
Verse muntthee met honing / gemberthee met honing €2,95
Tia Maria / Amaretto / Licor43 €3,75

ZOETE HEERLIJKHEDEN
Gebak van Patisserie De Rouw €4,00
Met de hand gemaakt tot op detail
Bourgondisch lauw warm appelfleurtje
met slagroom en een bolletje roomijs €5,95

Geproduceerd door Robért van Beckhoven,
Meester Patissier en Jurylid van Heel Holland bakt.

VERS GEPERST SAP!!
Een lekker glas vol vitamine!!
Vers geperst sinaasappelsap €3,50
Vers geperst sinaasappelsap groot €4,50

AMBACHTELIJKE
VRUCHTENSAPPEN & ZUIVEL
100% puur sap en dat proef je!
Hollandse perensap / Appel-vlierbes / Hollandse appelsap €2,95
Chocomel / Drinkyoghurt / Melk €2,75
SMOOTHIE, eigen bereiding van vers fruit en zuivel €3,95

LOVEAU 330ML FRUIT INFUSED
SPARKLING WATER

Waarom zou een lekker drankje suiker moeten bevatten? Bij Loveau is
de missie om drankjes te maken die er goed uit zien en goed smaken!
Yuzu Lemon&Lime, Raspberry Strawberry en Blueberry Watermelon
€3,25

NATURFRISK
BIOLOGISCHE FRISDRANKEN
Deze biologische frisdranken zijn vrij van e-nummers
en conserveringsmiddelen €2,95
Ginger Ale / Bitter lemon / Indian Tonic / Raspberry (250 ml.)

FRISDRANK
Coca-Cola / Cola Zero / Fanta-Orange / Sprite Zero / Rivella /
Fuzetea green of Fuzetea sparkling €2,50

WIJNEN
Chardonnay Blanc (Languedoc) €3,75
Sauvignon Blanc (Zuid-Afrika) €3,95
Cotes de Bergerac Moelleux Blanc €3,95
Prosecco piccolo €4,50
Marival Rosé (Languedoc) €3,95
Middelvlei Rooster Merlot Rouge (Zuid-Afrika) €3,75
Giancomo Grimaldi Dolcetto d’Alba (Piemonte) €4,50
Rode Port / Witte Port €3,95

BIEREN (FLES)
Affligem Dubbel (6,8%) €3,95
Affligem Tripel (9,0%) €4,25
Affligem Blond (6,7%) €3,95

Onze Middelvlei Sauvignon en
Middelvlei Merlot zijn via Stichting
Bambanani ingevoerd. De winst
gaat naar projecten in Afrika.
Kijk op www.Bambanani.org

Brand Pilsener €3,75
Radler 0.0% €3,75
Heineken 0.0% €3,75
Ambachtelijke brouwerij No32 uit Ravenstein
No32 Formidable, fris, pittig en kruidig €4,50
No32 Jolene, licht blond, fris&fruitig (5,5%) €4,50
Wij schenken geen alcohol aan personen onder 18 jaar.

HEERLIJKHEDEN WARM
Tomatensoep met kruidenolie €5,50*
Pasteitje gevuld met aspergeragout en een heerlijke
zomersalade €9,50*
Puntzak friet met mayonaise €3,95*
Bitterballen met grove mosterd. (6 st.) €6,75
Lauw-warme nacho’s met gegratineerde kaas
en chimmichurri-dip. €5,25*
Mini loempia’s (7st.) gevuld met groenten en kip,
Oosterse dipsaus en cassave-chips €7,50

SALADES
Frisse salade met rundercarpaccio, oude kaas,
truffelmayonaise en pitten mix €10,75
Salade met brie, rucola, zongedroogde tomaatjes,
walnoot en balsamico crème €10,75*
Poké bowl met krab flakes, gele rijst, edamame boontjes,
mango, wakamé salade, sesam en sojasaus €12,50

Graag wat brood erbij??
Broodplankje, desembrood met kruidenboter en pesto. €4,95*
Desembrood met kruidenboter €3,75

* Vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden.
Heeft u een allergie, vraag onze medewerkers
welke gerechten u zonder problemen kunt nuttigen.

BROODGERECHTEN
Sandwich kip-pesto
Knapperig desembrood met een salade van kip, prei en rucola met romige
pestomayonaise €8,95
Sandwich gerookte zalm
Knapperig desembrood met gerookte zalm, roomkaas en rauwkost €8,95
Broodje met aspergecroquetten
Ambachtelijk sesambroodje van Van Mook De echte bakker met twee
asperge croquetten en mosterd-mayo €8,95
Sandwich deluxe
Snee abdijbrood met basilicumpesto, rauwkost en gerookte kipfilet. Snee abdijbrood
met kruidenkaas, gemengde sla, kaas, gebakken ei en spek. €9,95*

PROEVERIJTJE
Tomatensoepje met kruidenolie, asperge croquette
en een snee abdijbrood met brie, balsamico crème
en walnoot €12,95

Ons desembrood is ontwikkeld door Robert van Beckhoven,
Meester Boulanger en bekend van ”heel Holland bakt”. Deze broden
bakken wij hier zelf af en zijn tevens ook te koop om er lekker thuis van te genieten.

* Vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden.

ALLERGENENOVERZICHT
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie- intolerantie, maar
kruisbesmetteing van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.
Heeft u een bepaalde allergie, bespreek dit dan met de bediening, zij en onze
koks kunnen u meer vertellen over de allergenen en eventuele veranderingen
voor uw gerecht. Hieronder een overzicht van onze gerechten.

Sandwich zalm
Sandwich kip pesto
Sandwich Deluxe
Proeverijtje
Tomatensoep
Soepstengel
Pasteitje aspergeragout
Salade brie
Salade carpaccio
Poke bowl
Aspergecroquette
Mini Loempia
Bitterballen
Nachos
Kruidenboter
Mayonaise
Pesto
Truffelmayonaise
Appelfleurtje
Nougatine
Gebak
Brownie bij koffie
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