DEN CONTENTE MENSCH
Welkom in onze lunchroom!
Wij nemen graag uw bestelling op aan de balie
in oma’s keuken.
Maandag t/m vrijdag 08:30 – 18:00
Zaterdag en zondag 08:30 – 17:00

Volg ons op:
: Bakkertje Deeg
: bakkertjedeegheusden
: https://bakkertjedeeg.com/

Warme Dranken
Koffie

€ 2,50

Cappuccino

€ 2,60

Espresso

€ 2,50

Dubbele espresso

€ 4,20

Latte macchiato

€ 3,40

Koffie verkeerd

€ 3,20

Thee, diverse smaken

€ 2,50

Verse muntthee

€ 3,20

Verse gemberthee

€ 3,20

Warme chocolademelk

€ 2,50

Warme chocolademelk met slagroom

€ 3,05

Extra genieten
Wilt u wat lekkers voor bij de koffie of thee?
Neem dan een kijkje in de winkel voor ons
aanbod aan zoete lekkernijen. Heeft u meer
zin in iets hartigs, kijk dan in de menukaart
bij onze snacks.

Frisdranken
High Tea
Zin om uitgebreid te genieten van diverse zoete en
hartige lekkernijen? Kies dan voor onze high tea! Dit
arrangement dient vooraf gereserveerd te worden en
is te reserveren vanaf 2 personen.

Onbeperkt koffie of thee (voor verse muntthee of
gemberthee geldt een toeslag van € 3,95 per persoon),
8 heerlijke hapjes per persoon (zoet en hartig),
aangevuld met onze verrukkelijke vers gebakken
koekjes!
Duur: maximaal 2 uur
Prijs: € 17,00 per persoon

Chaufontaine blauw / rood

€ 2,30

Sprite

€ 2,30

Coca cola

€ 2,30

Coca cola light / zero

€ 2,30

FuzeTea green

€ 2,30

FuzeTea sparkling black

€ 2,30

Fanta cassis

€ 2,30

Fanta orange

€ 2,30

Kinley bitter lemon

€ 2,30

Kinley tonic

€ 2,30

Rivella

€ 2,40

Appelsap

€ 2,30

Fristi / Chocomel

€ 2,30

Dubbel fris

€ 2,40

Vers geperste sinaasappelsap

€ 2,90

Onze gerechten bevatten allergenen. Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

Belegd Brood
Te bestellen vanaf 11:30

Salades

U heeft de keuze uit een broodje of

Te bestellen vanaf 11:30

twee dikke boterhammen (wit of
bruin brood)

Gekruide Kipreepjes

€ 9,40

Een frisse salade met kipreepjes, gebakken in een gekruide
Kaas

€ 3,85

Ham

€ 3,85

Ham & Kaas

€ 3,85

Salade Geitenkaas

Oude Kaas

€ 3,85

Vegetarische salade waar zoet en fris samenkomen op één bord

Roomkaas Bieslook

€ 4,75

Filet American

€ 4,75

Salade Carpaccio

Gezond

€ 5,00

Rijkelijk gevulde salade met een Italiaans vleugje

Kip-Joppie salade

€ 4,95

Eiersalade

€ 4,75

Salade Vegan

Tonijnsalade

€ 4,95

Een goed gevulde salade met avocado en champignons

Krabsalade

€ 4,95

Carpaccio

€ 7,30

Avocado en Ei

€ 5,50

marinade
€ 9,40

€ 10,45

€ 9,40

Nacho’s
Een lekker schaaltje nacho’s in
twee verschillende soorten

Warm Belegd

€ 8,00

Brood

Chili, gesmolten mozzarella,
creme fraiche en rode ui

Te bestellen vanaf 11:30

U heeft de keuze uit een broodje of
twee dikke boterhammen (wit of
bruin brood)
€ 6,50

Pittige Kipreepjes

€ 6,50

Kippeling

€ 6,50

Gehaktbal met Jus

€ 6,50

Gebakken champignons

€ 6,45

Te bestellen vanaf 11:30

Chili, kappertjes, rode ui en
spinazie spread (vegan)

Brood met kruidenboter en
aioli

Om met z’n tweeën van te
genieten

Broodzak

Gekruide Kipreepjes

Broodplankje

€ 5,75

Lekker voor bij een salade of

€ 17,50

Klein kopje soep, 3 smeersels,
diverse soorten brood, kaas en
ham, olijven, crostini’s en
zongedroogde tomaten

op zo op te eten

Onze gerechten bevatten allergenen. Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

Ontbijt
Warme snacks
De hele dag te verkrijgen!
Worstenbroodje

€ 2,20

De echte uit Brabant!
Saucijzenbroodje

Van 08:30 – 12:00 te bestellen
Goedemorgen ontbijt

Croissant, broodje ham of kaas en
een kopje koffie of thee
Bakkertje Deeg ontbijt

€ 2,40

Om uw vingers bij op te eten
Frikandelbroodje

€ 2,40

Pizza

€ 2,80

Lekker vegetarisch

€ 7,15

€ 14,85

Croissant, een broodje ham of
kaas, een kopje koffie of thee,
glaasje vers geperste
sinaasappelsap en twee gebakken
eitjes op versgebakken brood
Energie ontbijt

€ 5,50

Heerlijke volle yoghurt met

Kaasbroodje

€ 2,20

Croissant ham-kaas

€ 2,70

Eén van onze favorieten!

Lunch
arrangement
Uitgebreid lunchen € 17,00
p.p.

Dagsoep, 2 luxe belegde
broodjes, keuze uit een plak
rozijnenbrood, suikerbrood of
peperkoek, vers fruit en
onbeperkt koffie, thee en
sinaasappelsap
Dit arrangement dient vooraf
gereserveerd te worden.

huisgemaakte cruesli

Tosti’s
Te bestellen vanaf 11:30

Wit of bruin brood
Tosti Kaas

€ 4,20

Tosti Ham-Kaas

€ 4,50

Tosti Hawaii

€ 4,80

Lekker met ham, kaas en ananas
Tosti Caprese

Met mozzarella, pesto en tomaat

Uitsmijters

Tosti Frikandel speciaal

Te bestellen vanaf 11:30

€ 9,95

Brie-Josti

€ 6,40

Rijkelijk gevulde tosti met pesto
en brie

U heeft de keuze uit:
Spek

Soep

Kaas
Ham

Te bestellen vanaf 11:30

Ham-Kaas
Extra champignons

€ 6,00

Nieuw op de kaart!

Onze uitsmijters zijn te bestellen
op wit of bruin brood

€ 6,40

€ 1,50

Soep van de dag

€ 5,25

Dagverse soep met brood en
kruidenboter

Onze gerechten bevatten allergenen. Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Vraag onze medewerkers voor meer informatie..

