
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 €2,25 
Cappuccino €2,75 
Espresso €2,25 
Latte Macchiato €2,95 
Warme Chocomel €2,95
Slagroom €0,50
 

Koffie Speciaal, 
Verrijk uw koffie, Latte Macchiato of chocomel met slagroom
 en een siroop (Hazelnoot, Caramel, Amaretto of Sinaasappel) €1,25 

Ook hebben we cafeïnevrije koffievarianten. 
 
Simon Levelt losse thee:  
Bosfruit Melange / English Black Tea / Earl Grey / Lemongrass Green 
Rooibos  €2,25 

Verse muntthee / gemberthee €2,95 
 
Tia Maria / Amaretto / Licor43 €3,25

zoete heerlijkheden
Carrot-Cake €3,50

Gebak van “Patisserie De Rouw”   €3,90

Bourgondisch Appelfleurtje met slagroom 
en een bolletje roomijs  €5,75



SmaakmakerS
Broodplankje, desembrood met pesto en kruidenboter. €4,75*

Bitterballen met grove mosterd. (6 stuks). €6,50

Lauw-warme Nacho’s met gegratineerde kaas en chilli-dip. €4,50*
  
Poffertjes (12st) met stroop en poedersuiker. €4,95*

’t Bakhuys borrelplankje. €8,95

SaladeS
Rundercarpaccio met oude kaas, gemengde sla met truffelmayonaise, 
pijnboompitten & crostini-blokjes. €9,50

Vegetarische salade met diverse rauwkosten 
en groenten uit het seizoen. €9,50*

Salade met gerookte kalkoen, zongedroogde tomaatjes 
en olijven. €9,50

Frisse salade met gerookte forel, witlof, radijs 
en geroosterde amandelen. €9,50

Graag wat brood erbij?
Desembrood met kruidenboter. €2,50 



Broodgerechten
Sandwich gerookte zalm met bieslookroomkaas en rauwkost. €8,50

Sandwich met brie, rucola en honingmosterddressing. €8,50*

Pistolet beenham met bieslookjus en rauwkost. €9,50

Sandwich deluxe, brood met gerookte plaatham en pesto, 
brood met kruidenkaas, gemengde sla, kaas, ei en uitgebakken spek. €9,75

Kaascroquetten van Holtkamp (2 stuks) ,een briochebroodje 
en grove mosterddip. €9,50*

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.

cadeautip
‘t Bakhuys cadeaubonnen van €10,00 of €20,00



heerlijkheden warm
Aspergesoep met lente ui. €5,50*

Tomatensoep met kruidenolie €4,50*
(suggestie: brood met smeersels)

Bourgondische burger van rundvlees op een brioche-broodje met frisse 
salade, eigen gemaakte ketchup en frieten met majonais. €12,50

Dubbele burger van champignons en geitenkaas op een brioche-broodje met 
rucola, eigen gemaakte ketchup en frieten met majonais.  €12,50 *

Open wrap gevuld met pikante kip-reepjes, paprika en ui 
met een rauwkostsalade.  €12,50

Pasteitje gevuld met een stoofpot van rund. Met een lekkere salade van 
rode biet met appeltjes. €9,50

Puntzak verse frieten met Hollandse majonais* €3,50

Ons vlees betrekken wij van Van Zoggel. Deze slagerij heeft dit jaar weer op 
de  Europese slagersvakbeurs (Confrérie des Chevaliers) op 14 producten goud 
behaald, waaronder bijvoorbeeld de gerookte plaatham.

* vegetarisch

De portionering van onze gerechten zijn gebaseerd 
op de hoeveelheid van een ruim voorgerecht.

Heeft u een allergie, vraag onze medewerkers welke gerechten 
u zonder problemen kunt nuttigen.



de zuivelBoerderij
Chocomel / Karnemelk / Melk / Drinkyoghurt €2,50

organic iced tea
Heerlijke biologische ijsthee van Walden
Lemon & Lemongrass of Peach & Jasmine (250 ml) €2,95

earth water
Mineraalrijk water uit de Anl’eau waterbron
Plat of met bubbels (330 ml.) €2,95

“De nettowinst van dit speciale watertje wordt voor 
100% geïnvesteerd in duurzame watersystemen!”

amBachtelijke vruchtenSappen 
100% puur sap en dat proef je! 
Appel-peer / Appel-kers / Appel-troebel €2,50 
Vers geperst sinaasappelsap €2,95

verfriSSend watertje met agropoSta-Siroop  
Agroposta betekend letterlijk “Ontvang post uit de natuur”. 

100% natuurlijke ingrediënten uit Kroatië vullen deze siroop. Deze sachets zijn 
dus eigenlijk gewoon liefdesbrieven uit de natuur. ( Citroen - Salie - Vlierbloesem 

Framboos - Lavendel) €2,75

verS gemaakte Smoothie! 
Een lekker glas vol vitamine!! Elke keer weer een verrassing wat 

onze kok aan vers fruit, sap en zuivel samenstelt! €3,75 



naturfriSk  
BiologiSche friSdranken
Deze biologische frisdranken zijn vrij van e-nummers en  
conserveringsmiddelen €2,95
Ginger Ale / Bitter lemon / Indian Tonic / Raspberry (250 ml.) 
 
Natuurlijk serveren wij ook voor de liefhebbers, de traditionele frisdranken. 
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Fanta Orange / Sprite / Rivella €2,35

Bieren (uit fleS)
Swinckels Superior Pilsner €3,75
La Trappe Witte Trappist (5,5%) €3,75
La Trappe Isid’or (7,5%) €4,50
La Trappe Tripel (8,0%) €4,50
La Trappe Blond (6,5%) €3,75
Radler (2.0% of 0.0%) €3,25

wijnen
La Croisade Chardonnay Blanc €3,50
La Croisade Merlot Rouge €3,50

Marival Rosé €3,50

Gérard Bertrand Grenache Blanc  €3,95
Gérard Bertrand Grenache Rouge €3,95

Piccolo Prosecco €4,50

Rode Port / witte port €3,75

Wij schenken geen alcohol aan personen onder 18 jaar.



maandaanBieding

zeevruchten - duo
Een snee desembrood met krabsalade.

Een ambachtelijke garnalencroquette 
van patisserie Holtkamp.

Geserveerd met een 
heerlijke limoenmayonaise.

€9,50


