
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 

superlekker koken, voor u!

EET SMAKELIJK!
Team ‘t Bakhuys



WARME DRANKEN
Koffie €2,35 
Cappuccino €2,80 
Espresso €2,35
Latte Macchiato €2,95 
Warme Chocomel €2,95
Slagroom €0,75
 

Koffie Speciaal, 
Verrijk uw koffie, Latte Macchiato of chocomel met slagroom
en een siroop (Hazelnoot, Caramel of Amaretto) €1,50 

Ook hebben wij cafeïnevrije koffievarianten en sojamelk indien gewenst. 
 
Simon Levelt losse thee:  
Groene thee met Japanse kers / English Black Tea / Earl Grey
Lemongrass Green / Rooibos / Namiddag melange met zoethout €2,35 

Verse muntthee / gemberthee €2,95 
 
Tia Maria / Amaretto / Licor43 €3,75

ZOETE HEERLIJKHEDEN
Gebak van “Patisserie De Rouw” €3,95

Lauw-warm appelfleurtje met slagroom  
en een bolletje roomijs €5,95

Diverse soorten muffins €2,95



SMAAKMAKERS
Broodplankje:
Abdij-desembrood met kruidenboter en pesto. €4,95*

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

Lauw-warme nacho’s met chilisaus, gegratineerde kaas 
en cajun-mayo. €4,95*
 
Poffertjes (12st) met stroop en poedersuiker. €5,25*

Mini loempia (7st.) gevuld met groenten en kip, oosterse saus 
en cassave-chips. €6,95

SALADES
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, oude kaas, gemengde sla, 
pijnboompitten. €10,25

Zomersalade met gerookte forel en gebrande amandelen. €10,25

Salade met feta, balsamico-crème, 
zongedroogde tomaatjes en olijven. €10,25* 
 
Gerookte kip “carpaccio”, gemengde sla, cashewnoten,  
croutons en frambozendressing. €10,25

Graag wat brood erbij?
Desembrood met kruidenboter. €3,25 



BROODGERECHTEN
Sandwich gerookte zalm met bieslook-roomkaas en salade. €8,95

Sandwich gebraden fricandeau met romige tonijnmayonaise 
en rauwkost. €8,95 

Sandwich deluxe
Een snee abdijbrood met pesto, rauwkost en Coburgerham. 
Een snee abdijbrood met kruidenkaas, gemengde sla, kaas, gebakken ei 
en uitgebakken spek. €9,95*

Bruine boerenbol met warme beenham, balsamico-crème en rucola. €9,95

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.

PROEVERIJTJE
Abdijbrood met fricandeau en tonijnmayonaise, 

tomatensoepje en broodpasteitje met kip in zoetzuur €12,75

* Vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden.

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



HEERLIJKHEDEN WARM
Aspergesoep met lente-ui. €5,50*

Tomatensoep met kruidenolie. €4,95*

Graag wat brood erbij?? 
Desembrood met kruidenboter. €3,25 

Onze tomatensoep wordt gemaakt van verse tomaten, groentebouillon en kruiden. 
Hierdoor is deze soep vrij van de meest voorkomende allergenen.

Runderburger op een hamburger-bun met huisgemaakte cajun-saus 
en frieten met mayo. €12,75

Pasteitje gevuld met ragout van voorjaarsgroenten en een frisse salade. €9,75*

Ravioli gevuld met ricotta en spinazie in tomaten-pestosaus. €9,95*

Gevuld pide-broodje met kipreepjes, roerbakgroenten 
in zoet-zure saus en frieten. €12,75

Puntzak verse frieten met Hollandse mayonaise. €3,75*

* Vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden.

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



DE ZUIVELBOERDERIJ
Chocomel / Melk / Karnemelk / Drinkyoghurt €2,50

AMBACHTELIJKE VRUCHTENSAPPEN 
100% puur sap en dat proef je! 
Hollandse peer / Appel-aardbei / Appel-troebel €2,75 

Vers geperst sinaasappelsap €2,95
Vers geperst sinaasappelsap groot €4,25

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 - Vlierbloesem - Aardbei ) €2,95

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 



FRISDRANKEN
NATURFRISK, biologische frisdranken €2,95
Ginger-Ale / Bitter lemon / Indian Tonic / Raspberry (250ml) 

Deze biologische frisdranken zijn vrij van e-nummers en conserveringsmiddelen
 
Natuurlijk serveren wij ook de traditionele frisdranken. €2,35 
Coca-Cola / Cola Zero / Fanta-Orange / Sprite / Rivella / Fuzetea green
Fuzetea Sparkling  

Natuurlijk mineraalwater €2,35
Chaudfontaine plat of bubbels (250ml) 

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

Tijdens het bottelingsproces gebruiken we water. Dit zuiveren 
we naderhand, zodat het veilig terug kan naar de natuur. Dat 
vinden we niet alleen zelf een goed idee, ook het European 
Water Stewardship heeft ons duurzame waterbeheer onlangs 
bekroond met een ‘Gouden Certificaat’.



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

Brand Weizen (5,1%) €3,95
Brand Pilsner €3,75
Radler (0.0%) €3,75
Heineken 0.0% €3,75

WIJNEN
Chardonnay Blanc €3,75
Sauvignon Blanc €3,95
Bordeaux Moelleux €3,75
Prosecco piccolo €4,75

Marival Rosé €3,75
Merlot Rouge €3,75
Grenache Rouge €3,95

Rode Port / Witte Port €3,95

Wij schenken geen alcohol aan personen onder 18 jaar.

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



MAANDAANBIEDING
 

2 asperge-kroketten 
op een briochebroodje 
met mosterddip en een 

frisse salade. 

€8,50 



ALLERGENENOVERZICHT
 

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie- intolerantie, maar 

kruisbesmetting 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 X X X
Sandwich fricandeau X X X X
Sandwich Deluxe X X X
Boeren bol beenham X X X

Proeverijtje X X X X X X
Pide kip X X X
Aspergesoep X X
Tomatensoep
Soepstengel X X X
Runderburger X X
Pasteitje  
voorjaarsgroenten X X X

Ravioli X X X

Rundercarpaccio X X X X
Salade Feta X X
Salade kipcarpaccio X X X
Salade forel X X X

Mini Loempia’s X X
Bitterballen X X X X X
Nachos X X X
Poffertjes X X X
Kruidenboter X
Mayonaise X
Pesto X
Truffelmayonaise X X X

Appelfleurtje X X
Hazelino X X X
Gebak X X X X
Muffin X X X X
Bonbon X X X X


