
Haafs Guest: bakkerscafe bakkerscafe 



Warme drankenWarme dranken

Ko�  e/espresso    € 2,50
Espresso Macchiato   € 2,55
Dubbele espresso    € 3,50
Cappuccino    € 2,95
Latte macchiato / café latte   € 3,25
Warme chocolademelk   € 2,75
Slagroom    € 0,50
Verse muntthee    € 3,50
Verse citroen-gemberthee   € 3,50
Verse sinaasappel-gemberthee   € 3,50
Diverse losse thee    € 2,50
Earl Grey, English Breakfast & Rooibos vanille

Koude drankenKoude dranken

Chaufontain blauw of rood   € 2,50
Frisdrank    € 2,50
Fristi, Chocomelk, Coca-Cola (zero), 
Sinas, Rivella, Ice Tea Green of Peach, 
Appelsap 
Ranja     € 1,50

Verse jus d’orange  klein  € 3,00
Verse jus d’orange  groot   € 4,50
Volle melk    € 2,75
Vers van Boerderijwinkel Harener Holt  
Ke� er (karnemelk)   € 2,75
Vers van Boerderijwinkel Harener Holt 

Zomerspecialiteit Zomerspecialiteit 

IJsko�  e      € 4,50

Geniet ook van al het lekkers dat in onze winkel ligt!Geniet ook van al het lekkers dat in onze winkel ligt!



Lunch Lunch 

Keuze uit: 
Witte, meergranen of rogge bol € 6,95
Plak volkoren of meergranen brood  € 8,50

Huisgemaakte Tonijnsalade Huisgemaakte Tonijnsalade 
Tonijnsalade, gemengde sla, komkommer, kappertjes 

Kipkerriesalade, gemengde sla, komkommer, verse bieslook

Mediterrano 
Serranoham, mozzarella, rucola, pesto, 
tomaat 

Zalm
Zalm, roomkaas, gemengde sla, tomaat, kappertjes,
bieslook

Geitenkaas, gemengde sla, walnoten, honing 

Gezond 
Kaas, ham, gemengde sla, ei, tomaat, komkommer, 
mayonaise, verse bieslook 

BrieBrie
Brie, bacon, gemengde sla, vijgenchutney 

Gebakken ei Gebakken ei 

Drie eieren op een plak brood  € 8,50
Met eventueel jonge spinazie, spek, ham of kaas 

Kipkerriesalade, gemengde sla, komkommer, verse bieslook

Mediterrano Mediterrano 
Serranoham, mozzarella, rucola, pesto, 
tomaat 

ZalmZalm
Zalm, roomkaas, gemengde sla, tomaat, kappertjes,
bieslook

Geitenkaas, gemengde sla, walnoten, honing 

Gezond Gezond 
Kaas, ham, gemengde sla, ei, tomaat, komkommer, 
mayonaise, verse bieslook A
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Luxe tostiLuxe tosti

Keuze uit volkoren of meergranen   € 6,95
brood 

TonijnTonijn
Tonijnsalade en kaas

BrieBrie
Pesto, brie, salami, rucola, tomaat 

Pesto, gerookte zalm, geitenkaas, tomaat

Tosti kaas     € 4,50
Tosti ham-kaas     € 4,95

Granola

Met yoghurt en vers fruit    € 6,50
Vers van Boerderijwinkel Harener Holt  

SuikerbroodSuikerbrood

Een plak warm suikerbrood  € 8,50
Met mascarpone, verse aardbeien, 
slagroom,  amandelschaafsel

Zit uw keuze er niet tussen? Vraag gerust naar de mogelijkheden!Zit uw keuze er niet tussen? Vraag gerust naar de mogelijkheden!
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Pesto, gerookte zalm, geitenkaas, tomaat

Tosti kaas     € 4,50
Tosti ham-kaas     € 4,95

GranolaGranola

Met yoghurt en vers fruit    € 6,50
Vers van Boerderijwinkel Harener Holt  


