
WELKOM LIEVE GASTEN
Wij zijn blij om jullie weer te mogen ontvangen bij `t Bakhuys.

Zoals u misschien gemerkt heeft zijn de regels weer aangepast. 
Wij gaan ervan uit dat u in het bezit bent van een negatieve testuitslag 

of geldig vaccinatiebewijs. Dit om uzelf, de andere gasten en onze 
medewerkers een veilig verblijf te kunnen garanderen.

De menukaart is geoptimaliseerd naar de ingrediënten 
van het seizoen. Dit natuurlijk met in acht neming van diversiteit, 

allergenen, smaak en presentatie.

Wij zorgen bij `t Bakhuys ervoor dat u in een schone omgeving 
op een verantwoordelijke manier kunt blijven genieten 

van een hapje en een drankje. Wij wensen u een fijn verblijf toe!

ENJOY!!

WARME DRANKEN
Koffie € 2,50
Cappuccino € 2,95
Espresso € 2,50
Latte Macchiato € 3,25
Warme Chocomel € 3,25
Slagroom € 0,75
Verse thee € 2,50
Rooibos Orange,  Englisch Breakfast,  Greenthee, 
Earl Grey, Honeybush Mango
Muntthee / gemberthee  € 2,95 

ZOETE HEERLIJKHEDEN
Gesorteerd gebak van Patisserie de Rouw € 3,95
Lauw-warm appelfleurtje met slagroom en een bolletje roomijs € 5,95

VRUCHTENSAPPEN & ZUIVEL
Hollandse peer / Appel-aardbei / Appel-troebel €2,95
Vers geperst sinaasappelsap €3,25

Chocomel / Melk / Drinkyoghurt €2,50
Yoghurt-vruchten SMOOTHIE €3,75

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

Traditionele frisdranken € 2,50
Coca-Cola / Cola Zero / Fanta-Orange / Sprite / 
Rivella / Fuzetea green / Fuzetea Sparkling   

Natuurlijk mineraalwater € 2,50
Chaudfontaine plat of bubbels (250ml)

WIJNEN
Chardonnay Blanc (Languedoc)  €3,75
Sauvignon Blanc (Zuid-Afrika) €3,95
Côtes de Bergerac Moelleux Blanc €3,95
Prosecco piccolo €4,95
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
Brand Bock (7,5%) €3,95
Brand Pilsener €3,75
Radler 0.0% €3,75
Heineken 0.0% €3,75

Wij schenken of verstrekken geen alcohol 
aan personen onder 18 jaar.

 
 

 

BROODGERECHTEN
Sandwich gerookte zalm 
met frisse salade en kruidenroomkaas €8,95

Sandwich brie 
met honing, walnoot en rucola-salade. €8,95*

Sandwich Deluxe
Snee abdijbrood met tomatenbruschetta, rauwkost, rauwe ham 
en een snee abdijbrood met kruidenkaas, sla en kaas met daarop 
een ei en uitgebakken spek €9,95*

Broodje kalfscroquetten 
Ambachtelijk sesambroodje met twee 
kalfscroquetten en piccalilly-mayo €8,95

SALADES
Geitenkaas- druiven salade met 
balsamico-crème en noten €10,75*

Gerookte makreel met rode 
biet-appelsalade €10,75

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, oude kaas, 
gemengde sla & pijnboompitten €10,75

Graag wat brood erbij?? 
Desembrood met kruidenboter € 3,50
Broodplankje met smeersels € 4,95

HEERLIJKHEDEN WARM
Tomatensoep met kruidenolie €5,25*
Mosterdsoep met bieslook €5,25*

Pastei gevuld met paddenstoelenragout met daarnaast 
rode biet-appelsalade €8,95*

Puntzak verse frieten met mayonaise €3,95*
Bitterballen (6st.)met grove mosterd €6,75
Lauw-warme nacho’s met chilisaus, gegratineerde kaas 
en chimichurri-dip €5,25*
Mini loempia’s (7st.) gevuld met groenten en kip, 
oosterse dipsaus en cassave-chips €7,25

* Vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden.

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

MENUKAART

KOOPAVOND
Tijdens de koopavond 

hebben we diverse warme 
hoofdgerechten. 

Vraag onze bediening 
wat voor lekkers onze koks 

voor u in petto hebben.

KALFSCROQUETTEN
Deze kalfscroquetten zijn 

door de koks van ’t Bakhuys 
ontwikkeld. Samengesteld 

naar eigen recept met 
pure ingrediënten.

PROEVERIJTJE
Vegetarisch mosterdsoepje, 

kalfscroquette en 
een snee abdijbrood 

met brie, honing 
en walnoot €12,95


