Bits & Bites
Een klein beetje trek, stevige trek of gewoon lekkere
trek bij de borrel? Onze keuken is geopend tot 00:00
uur.

Huisgemaakte tosti's

D.M.N.D.D.J.A.G.G. - Ham/kaas

€3,50

Dolce Vita - Mozzarella/pesto

€3,50

Biersuggestie: Bliksem The Abyss

Biersuggestie: Jopen Adriaan Wit

Broer Tonijn - Tonijn/kaas
Biersuggestie: Fort Lapin 8

€3,50

Ring of Fire - Pittig gekruid gehakt/kaas €4,00
Biersuggestie: Thornbridge Jaipur

Bits (1 tot 2 personen)

WELKOM bij Café de Bakkerij, een prachtig bruin
muziekcafé.
Op deze kaart vind je de éxtra bijzondere speciaalbieren
en bits & bites voor de lekkere trek. Probeer ook eens
een van de Brouwerij Brood-bieren, ons eigen
gebrouwen bier:
Blond Sneetje

€3,50

Stout Sneetje

€3,50

Stout Sneetje met port

€3,80

Broodnodig APA

€3,50

Broodnodig Amarillo

€3,80

Broodnodig IPA

€3,50

Broodnodig IPA met port

€3,50

Broodnodig IPA met rum of whiskey

€3,80

Broodnodig IPA met citra of grapefruit

€3,50

Broodnodig Quadrupel

€3,80

Plankje oude en/of jonge kaas

€4,00

Plankje worst

€4,00

Bitterballen van de Bourgondiër (6st)

€6,00

Gemarineerde drumsticks (6st)

€6,00

Broodnodig Quadrupel met port

€3,80

Stokbroodje kruidenboter

€4,00

Barleywine

€3,80

Rustiek broodje Bourgondiër kroket

€6,00

Barleywine met port

€3,80

Flink saucijzenbroodje

€4,80

Pikantje

€3,00

Bugles met kaas uit de oven

€2,50

Lay's chips naturel of paprika

€1,20

Bierplankje

Bites (2 tot 4 personen)

Nacho's uit de oven

€7,50

Borrelplank warm

€16,50

Tortilla chips met kaas, ui, salami en jalapeño
Biersuggestie: Desperados
Zes verschillende warme tapas (per 4st)
Biersuggestie: Een bier van Brouwerij Brood
€12,50

Gemengde snacks (12st)

€10,00

Diverse koude (borrel)hapjes
Biersuggestie: Een bier van Brouwerij Brood
Verschillende snacks (niet de standaard)
Biersuggestie: Pauwel Kwak
Pizza Perfettissima. Ideaal om te delen
Biersuggestie: Tre Fontane Tripel

€12,50

Vier speciaalbieren (15cl) van de tap naar keuze, met
kaas en worst.

Kelderbier verrassing

Borrelplank koud

Pizza vier kazen of salami

Naast onze Brood-bieren hebben we verschillende
bieren op de tap. Vraag naar ons wisselend aanbod of
raadpleeg één van de borden op het terras of in het
café.

€2,50

Een kleine selectie aan speciaalbieren op fles mogen
voor een zacht prijsje weg. Laat je volledig verrassen of
geef je voorkeur aan.
OP = OP

Webshop

€8,00

Biertjes voor thuis? Voor 18:00 uur besteld, volgende
dag bezorgd. Bestellingen gaan per 6 stuks! Bestel via
onze webshop: www.cafedebakkerij.nl/winkel

