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Goedemorgen!    € 4,95
Koffie of thee, steenoven gebakken 
desem rozijnenbol en een vers belegd broodje 
met ham, kaas of hagelslag (keuze)

Croissant     € 2,50
met kaas, jam of ham

Croissant     € 1,00

Homemade granola met boerenyoghurt € 3,50
met noten en zaden

You are lucky!    € 4,95
Boeren honingklaverkaas van kaasboerderij Heileuver met 
tomaat, komkommer, sla en honing. 

Muttis eiersalat    € 4,95
Huisgemaakte eiersalade gemaakt van verse vrije-uitloop 
eieren van kippenfarm Visser met komkommer, tomaat, 
sla en bieslook.

Go Italian     € 5,25
Huisgemaakt pizza broodje gemaakt met verse tomaten, 
verse kruiden, ui, paprika, rucola en gesmolten kaas.

Vers van het mes    € 5,50
Beenham van bekroonde slagerij Broekhuizen  
met honingmosterdsaus en sla.

Het veganischje    € 5,95
Hummus met ui, tomaat, komkommer, sla en olijfolie.

Doe ’s gezond    € 5,95
Broodje gezond met ham van bekroonde slagerij  
Broekhuizen, honingklaver kaas van kaasboerderij  
Heileuver, ei, tomaat, sla en komkommer.

Of je vis lust     € 6,95
Zalm snippers met huisgemaakte dille mayonaise,  
bieslook, sla en komkommer.

Are you hungry?     € 8,50
100% Angus beef burger met cheddar, ui, tomaat,  
sla en huisgemaakte BBQ saus.
(bereidingstijd 12 min)

Welk desembroodje wilt u?
Wit, meergranen, olijf, bruchetta of tuinkruiden  
Bagel ‘everything’ 

Everyday Bread… & Coffee is ontstaan met 
het idee om het lekkerste en natuurlijkste 
brood en banket van Nederland te  
verkopen!

Het brood wordt uitsluitend gebakken met 
natuurlijke en eerlijke ingrediënten. Dus het 
bevat geen suiker, lactose, kunstmatige 
e-nummers of andere ‘gekkigheid’.

Onze bakkers bakken volgens oud Franse 
traditie en nemen de tijd. Met minimaal 30 
uur rijpingstijd en daarna afbakken krijg je 
het aller-lekkerste brood!

Door het ambacht worden de broden hand 
gevouwen vervaardigd waardoor ieder 
brood uniek is.

Worstenbroodje     € 2,00

Biologische Muffins     € 2,00 
Gemaakt van biologische grondstoffen.  
Verschillende smaken - vraag ernaar!

Suikervrije Muffins    € 2,25
verschillende smaken – vraag er naar!

Muffins     € 2,00
Verschillende smaken - vraag ernaar!

Banana bread muffin (suikervrij)   € 2,00

Carrot Cake      € 2,00 
Gemaakt van verse wortel, rozijnen en walnoot

Cinnamon Roll (warm of koud)   € 2,00 
Opgerold gistdeeg met daar tussen in kaneel,  
suiker, maple syrup. Overgoten met een laagje  
creamcheese.

Brownie      € 3,00

Vanille muffin     € 3,00

Biologische Brownie met walnoot   € 2,00

Homemade Appeltaart    € 2,95 
gemaakt volgens grootmoeders recept,  

rijkelijk gevuld

Dadeltaart      € 2,95 
gemaakt van verse dadels

Verse slagroom            € 0,50

Biologische 
Brood

vanaf nu kunt u bij Everyday Bread... 
& Coffee ook terecht voor  

het allerlekkerste Biologische brood!

Altijd 2 Biologische broden voor € 5,-

Amerikaanse, Franse &
Nederlandse specialiteiten

Glutenvrije lekkernijen
Wij verkopen ook glutenvrije broodjes, 
brownie’s en muffins voor thuis. 
Vraag ernaar!



Espresso     € 2,20
Dubbele espresso     € 3,50

Koffie      € 2,20
Geserveerd als americano 

Dubbele Koffie    € 3,50
Geserveerd als americano

Koffie verkeerd    € 2,50

Cappuccino     € 2,50
Volgens de Italiaan mag je een cappuccino  
alleen bij het ontbijt drinken, maar wij doen het stiekem 
de hele dag door. Een heerlijke shot espresso,  
vergezeld door één deel melk en één deel melkschuim

Babyccino      € 1,00
Warm melkschuim, voor onze kleine gasten

Espresso machiatto    € 2,50
Espresso met melkschuim  
(macchiato is het  Italiaanse woord voor ‘wolkje’ schuim)

Latte Machiatto     € 2,75

Iced coffee     € 2,75
Americano met ijsblokjes 

Chia latte     € 2,75

Flat white      € 3,50
Voor de echte koffieliefhebber, dubbele  
espresso afgetopt met melkschuim

Cafe mocha     € 3,50
één deel warme chocolademelk, twee delen espresso  

en warme melk en top met één deel melkschuim 

Koffie van de maand   € 3,50
Vraag ernaar!

Extra shot espresso     € 0,50
Soja melk      € 0,50

Slagroom bij de koffie    € 0,50
Shot koffiesiroop erbij    € 0,50  
(verschillende smaken)

 

Specials
Irish koffie    € 5,95
met whiskey en slagroom

Spanish koffie   € 5,95
met likeur 43 en slagroom Bionade         € 3,00

verfrissende biologische frisdrank van  

natuurzuivere ingrediënten

Bitterlemon    € 3,00
verfrissende biologische frisdrank van  

natuurzuivere ingrediënten

Siroop (100% natuurlijk!)  € 1,00

Earth water     € 2,50
Still of sparkling

Pellegrini    € 2,50
Verschillende smaken – vraag ernaar!

Per kop     € 2,50

Theepot (2,5 kop)    € 4,50

Verse Munt thee    € 3,00

Huisgemaakte chocolademelk  € 2,75 
Met volle melk van melkboerderij 

Puur Vechtdal en de allerbeste chocolade

Verse slagroom            € 0,50

Boerenmelk of boerenkarnemelk  € 2,00

Fristi      € 2,50

Everyday Bread… & Coffee streeft ernaar om op duurzame wijze 
met de beste ingrediënten te werken.

Daarom werken we dan ook graag samen met lokale producenten:

Kaasboerderij Heileuver, een unieke mooie kaasboerderij uit 
Dalmsholte

Kippenfarm Visser uit Dalfsen hier halen wij onze eieren (kippen 
gevoed met oa. vitaliserend water)

Slagerij Broekhuizen uit Dalfsen, prijzen winnaar van bekroonde 
hammen en worsten

Puur Vechtdal uit Ommen, een authenthieke melkvee  
boerderij waar onze (karne-)melk, boter en yoghurt vandaan komt

Bij alle bedrijven staat respect voor mens en dier centraal!

Smoothie     € 4,00
Aardbei
Mango
Bosvruchten

Vers geperste sinaasappelsap  € 3,00

Vers geperste appelsap   € 3,00

Witte wijn  € 3,00 per glas € 15,00 per fles

Rode wijn  € 3,00 per glas € 15,00 per fles

Onze koffie ook thuis 
drinken, dat kan!
100gr koffiebonen  € 2,50

Voor de espresso en capuccino  
gebruiken wij de Panama Boquete                                                          

De Panama Boquete is een delicate koffie 
met een uigebalanceerde smaak en 
butterscotch nuance.

De koffieplanten op Panama 
groeien op hellingen met hoogtes 
van wel 1500 meter aan de vulkaan Baru. 
De verschillende hoogtes en valleien 
zorgen voor de ontwikkeling van prachtige 
en verschillende smaaknuances.


