
 

Eindeloos suikervrij genieten   € 5,50
heerlijke coupe met suikervrij ijs en vers fruit

Sorbet coupe     € 5,50
sorbet ijs met vers fruit en slagroom

Dame blanche     € 5,50
vanille ijs met chocolade saus en slagroom

Sgroppino      € 4,00 
frisse cocktail van wodka, prosecco,  

citroensorbetijs en limoen

Lunch   
 to go /eat in
  
Homemade eiersalade   € 4,95
verse vrije-uitloop eieren van kippenfarm Visser,  
sla, tomaat en bieslook

Boeren honingklaverkaas   € 4,95
van de kaasboerderij Heileuver

tomaat, honing en komkommer

Broodje gezond     € 5,95
ham, belegen kaas, tomaat,  

komkommer, ei en sla

Schwarzwalder ham    € 6,95
van bekroonde slagerij Broekhuizen

met verse geitenkaas, rucola en pompoenpitten

Beenham      € 5,50
van bekroonde slagerij Broekhuizen  
met honingmosterd

Hout gerookte zalm     € 6,95
weidemelk roomkaas, komkommer,  

sla en bieslook

Lunch salade à la Everyday bread…  € 6,95
verse salade bereid met zalm of geitenkaas

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

 

Op ieder moment  
   van de dag  
 vers afgebakken!

Ontbijt   

  
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

Chocolade croissant    € 1,25

Brioche croissant     € 1,50

Croissant      € 1,00

Homemade muesli met biologische yoghurt  € 3,50
met pure chocolade, noten en zaden 

Breakfast muffin     €2,50
een muffin gevuld met noten en gezoet met honing

 

u kunt ook

ONLINE BESTELLEN
www.everydaybread.nl Ys  

 
à la Everyday bread ... & Coffeeb

Everyday bread… & Coffee is ontstaan met 
het idee om het lekkerste en natuurlijkste brood 
en banket van Nederland te verkopen!  
Uitsluitend gebakken met natuurlijke en eerlijke 
ingrediënten.

Ons brood heeft dus geen suiker, lactose, 
kunstmatige e-nummers of andere ‘gekkigheid’. 
Onze bakkers bakken volgens oud Franse 
traditie en nemen de tijd. Met 30 uur rijpingstijd 
en daarna afbakken (slow-baking) krijg je het 
aller-lekkerste brood!!

Onze producten hebben een optimale smaak-
beleving en zijn 100% natuurlijk en 100% lekker! 
Door het ambacht worden de broden hand 
gevouwen vervaardigd waardoor ieder brood 
uniek is.

Sgroppino is een spoom, een drankje met ijs 
dat als tussengerecht of nagerecht tijdens een 
diner wordt gebruikt. De oorsprong ligt in de 
Italiaanse regio Veneto.

www.everydaybread.nl
facebook.com/everydaybreadnl 

info@everydaybread.nl
038 458 11 03 



Thee    

à la Everyday bread… & Coffee

Voor de thee varianten maken wij gebruik van de vol-
gende theesoorten:

Sencha Citroen (Groene thee)
Een heerlijk fris groene thee met als basis Japanse Sencha  
en daar aan toegevoegd Lemongrass en citrusschil.

Lady Earl Grey (Zwarte thee)
Zwarte thee met bergamotollie en oranjebloesem.  

Heerlijke thee met citrusachtige smaak.

Rooibos Chai (Rooibos)
Een rooibos gemengd met kruiden uit de hele wereld!

White Butterfly (Witte thee) biologisch
Een zeer fijne Biologische witte thee uit de provincie Guanxi.  
Het zijdezachte aroma van deze oorspronkelijke witte thee zorgt 

voor een heldere geest en prikkelt de zintuigen.

Specialty (Tin Quan Yin)
Een thee van absolute wereldklasse, voor de echte liefhebber.  
De onvervangbare Oolong verkrijgt zijn karakter door de  
speciale verwerking van de door met de hand gerolde thee-  
bladeren welke daarna in pannen worden geroosterd om de 
oxidatie af te breken.

Per kop     €2,50

Theepot (2,5 kop)    €4,50

Verse Munt thee    €3,00

Warme chocolade melk   € 2,50
Verse slagroom    € 0,25

Biologische melk of karnemelk  €2,00

Fristi      €2,50

Chocolademelk koud   €2,50

Verse sappen
Vers geperste sinaasappelsap  €3,00

Vers geperste appelsap   €3,00 

Verfrissende 
dranken
Bionade     € 3,00
verfrissende biologische frisdrank van  

natuurzuivere ingrediënten

Bitterlemon     € 3,00
verfrissende biologische frisdrank van  

natuurzuivere ingrediënten

Siroop (100% natuurlijk!)   €1,00

Homemade Lemonade   €2,50
gemaakt van verse ingrediënten,  
volgens Bart’s receptuur

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

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

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

Prosseco   € 3,50 per glas € 15,00 per fles

 
Of nog wat lekkers bij uw drankje?

Assendorper vleesch en kaasplankje        €6,50
heerlijke lokale specialiteiten voor bij de borrel!

Voor de espresso en cappuccino  
gebruiken wij de Panama Bouquete                                                          

De Panama Bouquete is een delicate koffie 
met een uigebalanceerde smaak en butters-
cotch nuance.

De koffieplanten op Panama groeien op hel-
lingen met hoogtes van wel 1500 meter aan 
de vulkaan Baru. De verschillende hoogtes 
en valleien zorgen voor de ontwikkeling van 

prachtige en verschillende smaaknuances.

Koffie 
à la Everyday bread… & Coffee

Espresso     € 2,20
Dubbele espresso    € 3,50
 
Koffie      € 2,20
Dubbele Koffie    € 3,50
 
Cappuccino     € 2,50
 
Latte Machiatto    € 2,75
 
Flat white     € 2,50
 
Koffie verkeerd    € 2,50
 
Koffie van de maand   € 3,50
 
IJskoffie     € 3,50 
combinatie van koffie, roomijs naar keuze  
met slagroom
 

met koffiesiroop + €0,50 in verschillende smaken 
met sojamelk + €0,50

Specials
Irish koffie     € 5,95
met whisky en slagroom

Spanish koffie    € 5,95
met likeur 43 en slagroom

Assendorper koffie    € 5,95
met het Assendorpertje en slagroom

Voor de koffie gebruiken wij de  
Santos Brazil Cerrado

De Santos Brazil Cerrado is milde, zachte  
koffie met een iets zoete smaak. De beste Bra-
ziliaanse koffie wordt in het Zuiden geoogst 
vanwege het tropische klimaat en de hoge 
ligging. Deze koffie heeft zich ontkiemd in het 
prachtige Savanne gebied Cerrado; de plan-
tage is gelegen in de deelstaat Minas Gerias.

Of gewoon een heerlijke likeur 
naast uw koffie of thee ...

Kalckwijk likeur    €3,50
Varuska (vanille), Kozakken ruter (amandel)

Binnenkort een  
  verjaardag?

...of een andere  
feestelijke gelegenheid?

Wij verzorgen ook catering op
locatie. Ook is het mogelijk om uw 
feest bij ons in de winkel te geven! 

Benieuwd?  
vraag een van onze medewerkers!

Kalkwijck distillers is onderdeel van een landbouw- 
bedrijf waarbij men de eigen graangewassen  
verwerkt tot sterk alcoholische streekgebonden  
dranken, zoals jenevers en likeuren. 

Kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap staan  
daarbij hoog in het vaandel.  
Lokaal gedistilleerd in Vroomshoop.

El Bierzo, ook wel de ‘poort naar Galicië’ genoemd, is een 
vruchtbare vlakte die aan beide kanten door bergen wordt 
omsloten. De streek is waarschijnlijk het beste bekend als na-
tuurgebied wat het tegelijkertijd een ideaal wijnbouwgebied 
voor biologische wijnen maakt. Lieflijke berghellingen klimmen 
op naar stroken met pijnbomen en worden door de bergen 
tegen Atlantische invloeden beschermd. 
De lokale druivensoorten lenen zich prima voor het maken 
van uitstekende wijnen en met gebruik van de juiste wijnberei-
dingstechnieken is dit een zeer opvallend gebied.

Heeft u een vraag? 
Klachten of een opmerking?  

  
Laat het mij weten!  Tim  

06 588 45 004 


