YES!
Vandaag is
het tijd voor
broodjes &
lekkers.
BESTELLEN? TIJD OM TE BELLEN: 013 737 0181

De Hovel 18 | 5051 NP | Goirle

Koffie

ook alles als
Decafé mogelijk!

WELLICHT WEL DE BESTE VAN GOIRLE
Koffie
Excellente Julius Meinl® Koffie - exclusief bij Koffiebakkers

2,20

Koffie Americano
Grotere kop koffie en minder sterk

2,50

Latte Macchiato caramel
Laag warme melk, espresso, melkschuim en caramel topping

2,90

Latte Macchiato
Laag warme melk, Julius Meinl® espresso, melkschuim

2,60

Cappuccino caramel
Julius Meinl® espresso, opgeschuimde melk en caramel
topping

2,70

Cappuccino
Julius Meinl® espresso met opgeschuimde melk

2,40

Espresso (enkel of dubbel)
Gemaakt met Julius Meinl® 'Spezial Arabica' koffiebonen

2,20 | 3,80

Cortado
Espresso met warme melk

2,40

Koffie verkeerd
Veel melk met koffie

2,60

Chai Latte
Warme melkdrank op basis van Indiase Chai theekruiden

2,90

Chai Latte Dirty
Chai latte met espresso-shot

3,40

Voor erbij
Monin® siroopshot (voor in je warm drankje)
Bijvoorbeeld: vanille, caramel, chocolade of pumpkin spice
Huisgemaakt gebak
Dagelijks vers - kom snel kijken in onze gebaksvitrine
Bourgondisch Worstenbroodje
Van de Walhoeve

+ 0,50
zie balie
2,35

Thee & meer
VOOR DE NIET KOFFIEBAKKERS

Thee
Thee
Geniet van onze Julius Meinl® premium theemelanges

2,20

Verse muntthee
Verse munt, geserveerd met honing (inclusief)

3,10

Verse gemberthee
Verse gember, geserveerd met een schijfje citroen

3,10

Chocolade
Warme verse chocolademelk
Warme melk met echte chocolade
kies uit wit, melk of pure chocolade
Met slagroom

2,75
+ 0,50

Verse Sappen & smoothies
Verse sinaasappelsap
Recht voor je ogen geperst

3,50

Huisgemaakte limonade
Verfrissende limonade met munt, citroen & sinaasappel

2,50

Cold Smoothie rood fruit
Aardbei en framboos

4,25

Cold Smoothie geel fruit
Mango en ananas

4,25

Wist je dat...
Al onze drankjes ook
om mee te nemen zijn
?
Wist je dat? Veel koffiespecials zijn ook verkrijgbaar met soja-melk
i.p.v. koemelk. Andere allergieën? Meld het ons.

Lunch

LEKKERDER WORDT HET NIET

broodjes
Al onze broodjes worden standaard geserveerd op desem
stokbrood (wit) of kies voor desem boterhammen (bruin/wit)
Bakkers Smoske - ham of kaas
Huisgemaakte kruidenspread, sla, tomaat, komkommer,
jong-belegen kaas of slagersham van de Walhoeve

4,25

Bakkers Boerensmoske
Huisgemaakte kruidenspread, sla, tomaat, gekookt ei, bacon
& heerlijke hannibalsaus

5,50

Gezond
Jong-belegen kaas, slagersham van de Walhoeve (niet bij
vega-optie), sla, tomaat, komkommer & gekookt ei

5,25

Bacon-kip
Huisgemaakte kruidenspread, sla, tomaat, gegrilde kipfilet
(koud), bacon & heerlijke hannibalsaus

6,95

Eiersalade-bacon
Huisgemaakte ei-salade, sla & bacon (niet bij vega-optie)

4,80

Makreelsalade
Huisgemaakte makreelsalade & gesnipperde rode ui

6,25

Gerookte zalm
Gerookte zalm, huisgemaakte kruidenspread, sla,
komkommer & gesnipperde rode ui

6,50

Boeren- Geitenbrie
Geitenbrie Fenegriek, sla, tomaat, walnoten, bacon (niet bij
vegetarische optie) & honingmosterd dressing

6,25

Vegan Hummus
Hummus van kikkererwten, tomaat, komkommer & sla

4,50

Kinderboterham
Desem-boterham (wit of bruin) met jam of huisgemaakte
pindakaas van Zoete Moed of ham of kaas

2,50

A l s j e n iet t!
k iezen k u n

Koffiebakkers Lunchbord

kommetje verse dagsoep &
"De Bourgondiër" rundvleeskroket of "De Jong"
kaaskroket &
Huisgemaakte salade naar keuze (ei of makreel) &
Sneetjes zuurdesembrood

12,50

Lunch

LEKKERDER WORDT HET NIET

Warme broodjes & Soep

Bourgondische gehaktbal
Warme 'Elshorst' gehaktbal (apart geserveerd), sla &
rauwkostsalade
Warme slagersham
Warme slagersham van de Walhoeve, sla & honing
mosterdressing

6,00
6,00

Kroketten op brood
Twee "de Bourgondiër" rundvleeskroketten (of "De Jong"
kaaskroket) geserveerd op twee sneetjes desembrood en
mosterd

6,00

Huisgemaakte dagsoep
Dagelijks wisselende verse soep - vega optie altijd mogelijk

5,50

Tosti's
Klassiek
Met slagersham van de Walhoeve & jong-belegen kaas

4,50

Geitenbrie
Geitenbrie Fenegriek, bacon & honing

6,00

Gerookte zalm
met kruidenkaas, gerookte zalm & rode ui

6,00

Gourmet HOTDOGs
Gourmet Hotdog - Classic New Yorker
Slagerskwaliteit hot dog, zure augurkjes, mosterd, salsaketchup & gefrituurde uitjes

5,50

Gourmet Hotdog - BBQ Lover
Slagerskwaliteit hot dog, bacon, gekarameliseerde uien,
cheddar kaas & bbq saus

6,00

Gourmet Hotdog - Mexican
Slagerskwaliteit hot dog, pepper relish, guacamole, cheddar
kaas & pittige salsa

6,00

Heerlijke zoete aardappelfrietjes

Heerlijk voor erbij!

3,50

