BAKKERSCAFÉ ROYAL
DRANKEN

warme dranken

corona (niet het bier)

Koffie

2.60

Espresso

2.40

Cappuccino

3.20

Fijn dat jullie er weer zijn. Wel willen we een aantal
vragen stellen;
Heb jij of iemand in het gezelschap de afgelopen 24 uur

Café latte

3.20

last gehad van de volgende klachten:

Latte macchiato

3.40

Hoesten, neusverkoudheid, koorts boven de 38 graden

Thee; Blanche Dael Maastricht

2.60

of benauwdheidsklachten

Verse munt of gemberthee

3.10

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt

frisdranken

gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is
vastgesteld?

Coca Cola; regular, zero

2.75

Bronwater; bruis of plat

2.75

Wanneer je een van bovenstaande vragen met ‘ja’

Fanta, Sprite, Cassis, Rivella

2.75

beantwoordt, kunnen we je helaas niet toelaten in ons

Verse jus d'orange

3.75

bedrijf of op ons terras.

Fuze Tea sparkling, green

3.00

Sappen; appel, peer, druif, etc

3.50

Tonic, bitter lemon, ginger ale

3.00

Indien u met meer dan 2 personen aan een tafel plaats

Fristi, chocolademelk

3.00

neemt binnen 1,5 meter verklaart u samen een

krabbel hier voor gelezen
..................................

huishouding te vormen.

wijnen

bieren
3.00

Grolsch pilsener

Cazal Viel Blanc
Fris & licht in de mond, speels en verfrissend.

Grolsch

Weizen

45

cl

5.75

Grolsch

45

Beugel

5.25

Grimbergen

Blond

4.50

Grimbergen

Dubbel

5.25

Grimbergen

Tripel

6.25

Liefmans Fruitesse Duvel

4.50

Grolsch

Radler

0.0

6.50

Cazal Viel Rosé
Frisrode kleur met aroma's van rood fruit.
Gemakkelijke, soepele smaak, maar wel met

Grolsch

Radler

2.0

3.25

karakter.

3.50

Maschio Prosecco Spumante Rosé

3.25

Een authentieke roze kleur, een frisse smaak vol
met aardbeien en frambozen.

cl

Grolsch 0.0
Viper Hard Seltzer

5.00

Cazal Viel Rouge
Frisrode kleur met aroma's van rood fruit.
Gemakkelijke, soepele smaak, met karakter.
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BAKKERSCAFÉ ROYAL
ETEN

snacks

zoetigheden
Croissant

2.00

Croissant met jam en boter

3.50

Chocolade croissant

2.50

Ham/kaas croissant

3.50

Brabants worstenbroodje

2.75

Vegan worstenbroodje

3.00

Kleine maar fijne mini taartjes

Saucijzenbroodje

3.00

Pure chocolade met karamel & zeezout

2.25

Kaasbroodje

3.00

Pure chocolade met espresso

2.25

Witte chocolade met framboos

2.25

Lemoncurd & meringue schuim

2.25

Witte choco & pistache

2.25

bestellen !!!

Appelslof

3.25

Bestel gemakkelijk en snel via

Citroentaartje

3.50

Aardbeientaartje

3.50

Sint Janneke

3.50

Slagroom nogatine

3.50

Brownie (noten, double choc of white choc)

espresso
Muffin (noten, double choc of white choc)

2.50

Pasteis de Nata

3.00

Bossche bol

3.50

Mini Bossche bol

2.75

Mini bol karamel & zeezout

3.25

Mini bol witte choco met frambozenroom

3.25

Mini bol zomerfruit
Tartelettes

3.25

Gebak

2.75

de QR code op de tafels. Met de

camera op uw telefoon kunt u de
code scannen en opent het
online menu.

Hier kunt u bestellen en tegelijk
afrekenen.

belegde baguettes
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oude kaas, sla, tomaat en grove mosterd
B A U I N O F 8.00
E
GU
ETT
8.50
ham, kaas, ei, tomaat en een beetje mayo
E
8.50
warme bospaddestoelen met vegan pesto evt truffelmayo

Eiersalade

scharreleieren, mayo, tomaat, evt met bacon

7.50

Zalm & roomkaas

gerookte zalm, roomkaas en rode ui

9.50

Tonijnsalad e

huisgemaakt met komkommer, sla, etc

7.50

Filet Americain

filet Americain met rode ui, kappertjes

8.50

Serranoham

gesneden op onze Berkel snijmachine, rucola en pesto

8.50

Gerookte kip

gerookte kipfilet met roomkaas en huisgem. zoet-zure ui

7.50

Oude kaas & mosterd
(On)gezond

Gegrilde baguette met Seranno ham/kaas

7.50

Gegrilde baguette brie/ bacon/cranberrycompote

7.50

Gegrilde baguette tuna melt

6.50
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