LUNCH
HONING-KLAVERKAAS / €5,50
Boeren honingklaverkaas van kaasboerderij
Heileuver met tomaat, komkommer, sla en
honing.

www.everydaybread.nl
facebook.com/everydaybreadnl
038-4581103

ONTBIJT
BEGIN DE DAG GOED!

MUTTI’S EIERSALADE / €5,95
Huisgemaakte eiersalade gemaakt van verse
vrije-uitloop eieren van kippenfarm Visser
met komkommer, tomaat, sla melange en
bieslook.
GO - ITALIAN / €7,25
Huisgemaakt pizza broodje met Italiaanse
kruidensaus, ui, paprika, tomaat, gesmolten
kaas en sla melange (met of zonder salami).

GOEDEMORGEN! / €6,95
Koffie of thee naar keuze, verse jus, Franse
roomboter croissant met ham, kaas of jam en een
steenoven gebakken desem rozijnenbol.

VERS VAN HET MES / €6,50
Sla melange, beenham van bekroonde
slagerij Broekhuizen met een grove
honing-mosterd dressing (kan ook warm).

FRANSE CROISSANT / €1,25

DOE’S GEZOND / €6,75
Sla melange, beenham van slagerij
Broekhuizen, licht belegen kaas van
Kaasboerderij Heileuver, tomaat,
komkommer & plakjes ei.

FRANSE CROISSANT / €2,75
Met kaas, jam of ham.
HOMEMADE GRANOLA / €4,50
Op basis van biologische ingrediënten
met noten, zaden, boeren standyoghurt, met een
vruchten coulis en blauwe bessen.
(Ontbijt wordt tot 11.00 geserveerd)
Everydaybread... & 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 ingredienten. Dus het bevat
geen suiker, lactose, kunstmatige
E-nummers of andere ‘gekkigheid’.
Door het ambacht worden de
broden hand gevouwen vervaardigd
waardoor ieder brood uniek is.

PETITE FRANCE / €7,50
Sla melange, roombrie, gecrushte walnoot &
honing.
HET VEGANISCHJE / €7,25
Gecrushte kikkerwten, paprika en rode ui,
afgemaakt met een dressing van vegan majo,
Dijon mosterd, dille en Maple syrup.
ZALM / €7,95
Sla melange, houtgerookte zalm, verse
roomkaas, komkommer & bieslook.
TUNA / €7,25
Sla melange, huisgemaakte tonijn salade,
rode ui & dille.
Welke desembol wilt U?
Meergranen / mais
Onze kaas is op basis van rauw-melkse kaas,
we hebben ook een licht belegen alternatief
op basis van gepasteuriseerde melk.
(Onze lunch word geserveerd tot 15:00).

COFFEE
ESPRESSO / €2,30
DUBBELE ESPRESSO / €3,50
KOFFIE / €2,30
Geserveerd als americano.
DUBBELE KOFFIE / €3,75
CAPPUCCINO / €2,60
BABYCCINO / €1,00
ESPRESSO MACHIATTO / €2,50
KIDS LATTE MACHIATTO / €2,00
Chocolademelk met melkschuim
CHAI LATTE / €3,00
FLAT WHITE / €3,50
Dubbele espresso afgetopt met
melkschuim.
KOFFIE VERKEERD / €2,75
LATTE MACHIATTO / €3,00
CAFE MOCCA / €3,75
Huisgemaakte chocolademelk, met een shot
espresso, afgemaakt als cappuccino.
SOJA MELK / €0,50
VERSE TOEF SLAGROOM / €0,50

PUMPKIN SPICE LATTE MACHIATTO / €3,95
Pumpkin spice sirup, afgemaakt als een latte
machiatto met toef slagroom, kaneel en crispy
chocoladeballetjes.
KOFFIE SPECIAL ‘‘CHEESECAKE
EETKAMER’’ / €3,95
Karamel siroop, afgemaakt als een latte
machiatto, slagroom, koekkruimels &
huisgemaakte Karamel.
HUISGEMAAKTE CHOCOLADEMELK / €3,00
VERSE TOEF SLAGROOM / €0,50
Santos Brasil Cerrado.
Voor onze koffie’s gebruiken wij een Santos Brasil
Cerrado, dit is een krachtige single origin koffie
bestaande uit 100% Arabica bonen.
De koffie bonen groeien op een hoogte van 900 1250 meter, om de optimale koffie boon te krijgen.
De Cerrado regio ligt in het centraal westen van
Brazillie. Het heeft een enorme biodiversiteit, en
de Cerrado regio is tevens het grootste gebied van
dit type in Zuid-Amerika.
De Santos Brasil Cerrado, heeft nuances van
noot, cacao & karamel.

SPECIALS
VOOR DE KLEINTJES:
FRISTI / €2,50
CHOCOLADEMELK / €2,50
Koude Chocolademelk.
Extra romige chocolademelk van ‘Zuivelrijck’
op basis van biologische ingrediënten.

TO-GO

SIROOP / €1,25
100% suikervrij

THEE

THEE

Cranberry Happiness

PER KOP / €2,75
Thee naar keuze

Dit is een milde zwarte thee met kruidige
cranberries. Hierdoor krijgt de stevige smaak
van zwarte thee een mild en fruitig karakter.
Trektijd: 3-5 min

Afrikaanse Rooibos

VERSE MUNT THEE / €3,00
Met of zonder honing.

Geniet van deze heerlijke rooibos creatie in
Afrikaanse stijl. De kaneel en appel zorgen voor
een zoete en kruidige smaak.
Trektijd: 3-5 min

VERFRISSENDE
DRANKEN

Green Lemon Tea

SAN PELLEGRINO / €2,50
In verschillende smaken:
- Sparkling (spa rood)
- Limonata
- Aranciata Rossa

Een heerlijke standaard en toch verrassende
theeblend. Deze blend mag niet ontbreken!
Trektijd: 2-4 min

Special Earl Grey

Deze standaard earl grey is opgefrist met
bergamotolie, dit is een zure citrusvrucht die
zijn oorsprong kent in Zuid-Azië. Deze
combinatie zorgt voor een volle, frisse smaak.
Trektijd: 3-5 min

White Cinnamon Apple

Een mix van Mao Feng en Pai Mu Tan, deze
witte theebladeren zijn verfijnd met fruitige
stukjes appel en heerlijke kaneel.
Trektijd: 2-4 min

Fresh White Tea

Een mix van een Pai Mu Tan met verfrissende
ingrediënten als munt, lemongrass en citroen.
Deze ingrediënten zorgen voor een frisse smaak.
Trektijd: 2-4 min

SIROOP / €1,25
100% suikervrij.

SMOOTHIES
SMOOTHIE MANGO / €3,95
SMOOTHIE AARDBEI / €3,95
SMOOTHIE MIX / €3,95
Onze smoothies worden bereid op basis van
verse Jus D’Orange.

SAPPEN
VERSE SINAASAPPELSAP / €3,00
VERSE APPELSAP / €3,00

SPECIALITEITEN

GLUTENVRIJE
LEKKERNIJEN

MUFFINS / €2,50
Muffins op basis van biologische
ingrediënten, in de smaken puur of
vanille choco-chip.

BROWNIE / €3,00

SUIKERVRIJE MUFFINS / €2,60
In de smaken vanille of bleuberry.

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

MUFFINS / €2,25
Muffins in diverse smaken.
CINNAMON ROLL / €2,25
Opgerold gistdeeg, met daar tussen in
kaneel, suiker & maple syrop.
Overgoten met een laagje
creamcheese. Opgewarmt het lekkerst.
HOMEMADE BROWNIE / €2,75
- Walnoot
APPELTAART PUNT / €3,25
APPELTAART PUNTJE / €1,75
Gemaakt volgens grootmoeders recept &
rijkelijk gevuld.
Met slagroom / €0,50
DADELTAART / €3,25
VERSE KOKOSBOL / €1,50
ROOMBOTERKOEK / €1,50
In diverse smaken.
SPELTKOEK / €1,75
In de smaken Cranberry, Sinaasappel of
Appel.

VANILLE MUFFIN / €3,00

FEESTJE?
WIJ VERZORGEN OOK
CATERING OP LOCATIE!
BENIEUWD?
INFO@EVERYDAYBREAD.NL

Bij Everydaybread... & Coffee werken we
graag samen met lokale producenten:
*Kaasboerderij Heileuver, een unieke mooie
kaasboerderij uit Damsholte.
*Kippenfarm Visscher uit Dalfsen, hier halen
wij onze verse eieren.
*Slagerij Broekhuizen uit Dalfsen, prijzen
winnaar van bekroonde hammen en worsten.
*Puur Vechtdal uit Ommen, een authentieke
melkvee boerderij.
*Biologische slager Haverkort uit Zwolle.

