Warme Sandwiches

Chili Beef Sandwich

€10.95

Rozijnen/ vijg palisade met pittige biefstukreepjes, ui, champignons en spek.

Salmon Sandwich

€ 9.00

Rozemarijn/ zeezout Hoeck met gebakken zalm, sla, champignons en ui.

Old Bakery Sandwich

€ 8.75

Bruine Hoeck met warme kip, champignons, ui, tomaat, augurk en oude kaas.

French Sandwich

€ 8.50

Rozemarijn/ zeezout Hoeck met appel, brie en honing uit de oven.

Mushroom Gorgonzola Sandwich

€ 8.50

Rozemarijn/ zeezout Hoeck met gebakken champignons, ui, sla en
gorgonzola.

Tropical Chicken Sandwich
Rozijnen/ vijg palisade met warme kip, fruit en cashewnoten.

** al onze broodsoorten zijn biologisch**

€ 8.75

Koude Sandwiches

Club Sandwich

€ 8.75

Geroosterd Engadiner Landbrood met kip, spek, tomaat, sla, augurk
en een yoghurtdressing geserveerd met chips.

Carpaccio Sandwich

€ 9.95

Olijven palisade met runder carpaccio, sla, pijnboompitten, pesto,
Parmezaanse kaas en balsamico-dressing.

Pastrami Sandwich

€ 8.75

Mais-Pompoen brood met een tapenade van zongedroogde tomaat,
pastramiham en sla.

Tuna Sandwich

€ 8.50

Bruine Hoeck met sla, tonijnsalade, olijven, kappertjes en augurk.

Good for you Sandwich

€ 8.75

Bruine Hoeck met ham, kaas, ei, sla, komkommer en tomaat.

Waldorf Sandwich

€ 8.75

Bruine Hoeck met kip, appel, bleekselderij, mandarijn, walnoot, sla en
yogonaise-dressing.

Wrap
Tomaten tortilla met honing-geitenkaas, tomaat en sla.

** al onze broodsoorten zijn biologisch**

€ 8.75

Lunch gerechten

Old Bakery Lunch

€ 16.75

Tomaten crème soep
***
1 olijven broodje, 1 rozijnen/vijgen broodje, 1 zeezout/rozemarijn broodje en 1 noten
broodje, geserveerd met roerei, roomboter, diverse soorten confituren, boerenham,
jonge en oude kaas
***
Met koffie of thee en een glas verse jus d’orange

Old Bakery Omelet

€ 8.75

Omelet met spek, kaas, champignons, tomaat en ui geserveerd in een pannetje.
Met wit of meergranen brood en roomboter.

Salmon Omelet

€ 9.00

Omelet met zalm, ui, champignons en brie geserveerd in een pannetje.
Met wit of meergranen brood en roomboter.

Uitsmijter

€ 8.00

Uitsmijter ham/kaas op geroosterd Egadiner Landbrood.

Pasta Carbonara

€ 9.95

Met spekjes, ui, champignons en kaas.

Pasta met gehaktballen in tomatensaus
Met ui en champignons

** al onze broodsoorten zijn biologisch**

€10.50

Salades
€ 9.95

Old Bakery Salad
Gemengde sla met honing-geitenkaas, tomaat, druiven, walnoten
en een balsamico-dressing, geserveerd met brood.

€ 9.95

Club Salad
Gemengde sla met spek, kip, ui, champignons, maïs en tomaat.
Lauw warm en geserveerd met brood.

€ 9.95

Tuna Salad

Gemengde sla met tonijn, tomaat, olijven, ei, kappertjes en Parmezaanse kaas,
geserveerd met brood.
€ 11.95

Seafood Salad
Gemengde salade met zeevruchten, tomaat, ui en vinaigrette.
Lauw warm en geserveerd met brood.

Lekker voor na
Fruitsalade met yoghurt

€ 3.50

Ben & Jerry’s ijs

€ 3.75

Strawberry cheese cake (Roomijs met aardbeiencake, aardbeien en koekstukjes)
Chunky monkey (Bananenroomijs met grote stukken chocolade en walnoten)
Cookie dough (Vanilleroomijs met chocolate chip cookie-deeg en stukken chocolade)

Smoothie

€ 4.75

Op basis van verschillende soorten vers fruit en karnemelk.

Gebak
Neem een kijkje bij het gebak gedeelte verderop in de kaart.

€ 3.50

High tea
Minimaal 2 personen
Van 14:00 tot 17:00 uur
Op zaterdag van 12.00-14.00 uur of van 15.00-17.00 uur
Graag minimaal 2 uur van tevoren reserveren

Afternoon tea

€ 14.00 p.p.

Scone geserveerd met diverse confituren en clotted cream, brownie, chocolate chip
cookie, vruchtencake, lemon bar en gebak van de dag
Onbeperkt thee (smaak naar keuze).

High tea

€ 17.75 p.p.

Scone geserveerd met diverse confituren en clotted cream, brownie, chocolate chip
cookie, vruchtencake, lemon bar, gecombineerd met sandwiches
Onbeperkt thee (smaak naar keuze).

Royal High tea

€ 20.75 p.p.

Scone geserveerd met diverse confituren en clotted cream, brownie, chocolate chip
cookie, vruchtencake, lemon bar, gecombineerd met sandwiches en quiche
Onbeperkt thee (smaak naar keuze).
***
Fruitsalade met yoghurt.

The Old Bakery tea

€ 24.50 p.p.

Glas Prosecco
***
Scone geserveerd met diverse confituren en clotted cream, brownie, chocolate chip
cookie, vruchtencake, lemon bar, tomaten crème soepje, gecombineerd met sandwiches
en quiche
***
Fruitsalade met yoghurt.
Onbeperkt thee (smaak naar keuze).

Children’s tea

€ 11.00 p.p.

(alleen voor kinderen jonger dan 12 jaar)

Scone geserveerd met diverse confituren, chocolate chip cookie, vruchtencake,
brownie, gecombineerd met 2 mini sandwiches
Drankje naar keuze.

Thee

(Biologisch)

€ 2.00 per glas
€ 5.50 per pot
Darjeeling Melange:
Een milde melange van Darjeeling-soorten uit de verschillende plukseizoenen.
Thee met een lichte trek, een geurig en bloemig karakter en een milde smaak.

Earl Grey:
Theemelange uit Zuid-India van zachte theesoorten. Mooie zwarte bladthee met een subtiel
bergamotaroma voor een volle, ronde thee met een frisse geur en lichte citrussmaak

Sweet Spirit:
Aangename en verfrissende opkikker voor in de middag.
Op basis van rozenbottel, zoethout, anijs en kruizemunt. Zoet en warm.

Nilgiri Green:
Deze aangename en geurige groene thee uit Nilgiri (Zuid-India) heeft de typisch
kruidig-grassige geur van groene thee met een milde en zachtbittere smaak.

Green Mandarin:
Een zachte, bittere groene thee met mandarijnaroma,lichte zoete sinaasappelschillen en goudsbloemen.
Smaakt fris en zoet.

Lemongrass Green
Verfrissende groene thee met citroengras en citroen-limoen smaak.

Rooibos:
Zuid-Afrikaanse volksdrank, mild en aangenaam aromatisch. Bevat geen cafeïne en weinig looizuur.
Rood en mild.

Bosvruchten:
Een zwarte thee met bosvruchtenaroma en braamblad. Fruitig en zoet.

Lemon Ginger:
Een wereldreis in smaak van frisse citrus naar een lange hete afdronk.
Frisse citroen en kruidige gember. Op basis van gemberwortel, zoethout, citroengras en kruizemunt.

Munt:
Met gedroogde pepermuntblad.

Jasmijn:
Groene thee met een bloemig jasmijn aroma.

Koffie

(Biologisch)

Corazon – bonen
Een krachtige melange van exclusieve koffiesoorten uit o.a. Mexico, Brazilie en
Madagascar. Een volle koffie met een rijk aroma.

Koffie

€ 2.00

Espresso

€ 2.00

Dubbele espresso

€ 3.80

Cappuccino

€ 2.20

Mochaccino

€ 2.40

Café au lait

€ 2.30

Siroop voor in de koffie

€ 0.50

(hazelnoot, vanille, chocola, amaretto)

The Old Bakery Coffee

€ 11.00

Brownie, chocolate chip cookie, vruchtencake, appelgebakje
2 kopjes koffie naar keuze, likeurtje met slagroom

Koek en gebak
Appelgebak

€ 3.50

Cheesecake

€ 3.50

Seizoenstaart

€ 3.50

Brownie

€ 3.50

Schaaltje chocolate chip cookies

€ 3.00

Scone met clotted cream en jam

€ 3.50

Slagroom

€ 0.50

Dranken
Frisdrank
Coca Cola / Coca Cola light
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Tonic
Bitter lemon
Lipton ice tea / Lipton Clear Green
Chaudfontaine rood / blauw

€
€
€
€
€
€
€
€

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.20
2.00

Chocomel / Fristi
Chocomelk warm
Chocomelk warm met slagroom
Melk / Karnemelk

€
€
€
€

2.20
2.40
2.90
2.00

€
€
€
€
€

4.60
2.60
2.60
2.60
2.60

Sappen 100% puur
Verse jus d’orange
Appelsap
Perensap
Appel & vlierbes sap
Appel & cranberry sap
Bier per fles
Hertog Jan
Leffe dubbel
Hoegaarden Wit

€ 2.30
€ 2.60
€ 2.60

Wijn

€ 3.00 per glas
€14.00 per fles

Huiswijn rood (Merlot)
Huiswijn wit (Chardonnay)
Huiswijn rosé (Shiraz)
Prosecco rosé

€ 3.50 per glas

Diverse
Jonge jenever / oude jenever
Port rood/wit
Sherry medium
Amaretto / Tia Maria
Vodka / Rum

€
€
€
€
€

2.75
2.75
2.75
3.50
4.00

Welkom

Op 26 juli 2007 heeft the Old Bakery haar deuren geopend. The Old
Bakery is een trendy en gezellig lunchrestaurantje in het centrum
van Bergen op Zoom waar je heerlijk kunt lunchen. Natuurlijk kun je
ook terecht om te schuilen voor de regen of de kou onder het genot
van een kop koffie of een potje thee met een stuk huisgemaakt
cheesecake, scone met clotted cream en jam of ander gebak.
Onze specialiteit is de high tea. Maak een keuze uit één van onze 5
verschillende high tea's, waaronder 1 speciaal voor kinderen.
The Old Bakery is gevestigd in een oud pand aan de Bosstraat. De
oorspronkelijke naam van dit pand is Haentjes en ligt aan een
gezellig pleintje waar de Bosstraat en de Potterstraat samenkomen.
Wij werken uitsluitend met verse kwaliteitsproducten. Ons brood en
koffie/thee zijn biologisch.

Pau-man & Rudo

