
 

 

 
 Menukaart 

  
Neem plaats in de konditorei of op ons zonnige terras! 

Wij komen bij u langs voor de bestelling! 
Nehmen Sie Platz im Konditorei oder auf unseren sonnigen 

Terasse! Wir komen für die Bestellung vorbei am tisch! 
 

Gewoon leuk om te weten: 
In 1805 wordt de bakkerij aan de Johan Bakkerstraat gekocht voor 1850 gulden 

en 5 stuivers door Pieter Cornelisz Ruijgh. Het begin van een prachtig 
familiebedrijf waar het bakkersvak steeds van vader op zoon door gegeven wordt. 

 
In 1949 neemt 6e generatie Pieter Lieuwe de Boer het bedrijf over van zijn vader. 

W. Burgerstraat. De oude bakkerij aan de Johan Bakkerstraat is inmiddels 
verbouwd tot woonhuis. 

De oude rijskast en oven zijn bewaard gebleven en nog aanwezig in het pand. Een 
duidelijke bolling in de muur verraadt de plek van de oven. 

 
Vanaf 1980 heeft Theo Pieter de Boer het bakkersvak 25 jaar uit mogen oefenen. 

Waar hij als kind is geboren en opgegroeid in de bakkerij, mag Pieter Jan de Boer 
het familiebedrijf vanaf 2005 als de 8e generatie voortzetten. 

 

Smakelijk! 
Team Bakkerij P. J. de Boer 

Volg ons ook op de 
social media! 

@bakkerijpjdeboer 



Ontbijt 
Vers uit eigen bakkerij! 

 
Ontbijt 1     6,95 
Verse jus, koffie/thee en een croissant met jam   
 
Ontbijt 2     8,50 
Verse jus, koffie/thee en twee harde broodjes   
met divers beleg 
 

 
Bewust genieten! 
De koffie en thee die wij schenken is van het merk Peeze. Peeze koffie 
is koffie met een goed verhaal. Fairtrade en duurzaam geproduceerd.  
 
Peeze is de eerste Nederlandse koffiebranderij die 100% 
gecertificeerde Arabica koffie levert. Ze hebben bewust gekozen om 
enkel nog gecertificeerde koffiebonen te kopen, te branden en te 
verkopen. Al hun koffie draagt het Fairtrade/Max Havelaar-keurmerk, 
het BIO-keurmerk of het Raiforest Alliance-keurmerk. 
 
Ook de theelijn Comminutea kopen ze volgens dit principe in en 
maakt op een unieke manier verbinding met het oorsprongsland Sri-
Lanka. Ze zoeken wereldwijd naar de mooiste koffiebonen en branden 
elke boon in hun eigen koffiebranderij.  
Zo waarborgen ze de kwaliteit en de smaak!  

Of neem een kijkje 
in de 

bakkerswinkel!  

We don’t have Wi-Fi, 
we talk to each other! 

 



Belegde broodjes 
Keuze uit een witte bol, bruine bol of meergranen brood 
 

Jong belegen kaas    3,90  
Boerenachterham    3,90  
Oude kaas     4,10 
Met appelstroop 

Kipkerrie     4,50  
Met sla en komkommer 

Brie      4,50  
Met honing, pecannoten en sla 

Gezond      4,50  
Met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei 

Filet Americain     5,10 
Met rode ui, ei en sla    
Carpaccio     5,75 
Met groene pesto, sla, zongedroogde tomaat, rode ui, pijnboompitten en 
kaasflakes 

 
Tosti’s  
Van dikke plakken wit of meergranen brood 

Kaas      3,75 
Ham/kaas     4,10 
Ham/kaas/ananas    4,25 
Groene pesto/tomaat/brie    4,25 
 Of neem een kijkje 

in de 
bakkerswinkel!  

Allergie? Vraag ons 
naar de 

mogelijkheden! 

We don’t have Wi-Fi, 
we talk to each other! 

 

 



Warme dranken 
  

Koffie      2,35 
Espresso     2,40 
Americano     2,50 
Doppio      3,10 
Flat white     3,10 
Café latte     2,60 
Cappuccino     2,60 
Latte macchiato     3,10 
Latte honing macchiato    3,25 
Latte hazelnoot macchiato   3,25 
 
Colombo thee     2,35 
Diverse smaken 
Verse thee     3,10 
Munt/zoethout, gember/citroen, kaneel/sinaasappel 

Warme chocomel    2,75 
Ballumer koffie     7,85 
Dubbele koffie met Nobeltje en slagroom 

Ballumer kik     5,75 
Warme chocomel met Nobeltje en slagroom 

Irish coffee     7,10 
Koffie met Jameson Whiskey en slagroom 

Van het merk 
Peeze! 

Ook verkrijgbaar in 
het groot, met 

sojamelk en decafé! 
 

Met slagroom? 
+0,35 

We don’t have Wi-Fi, 
we talk to each other! 

 

Iets lekkers bij de koffie?  
Neem een kijkje in de 

bakkerswinkel! 



 

 

Koude dranken 
 

Cola, fanta, cassis, sprite, rivella,  2,45 
chaudfontaine rood/blauw 
Fuze tea     2,60 
Appelsap/sinaasappelsap   2,50 
Melk      1,90 
Fristi/chocomel    2,20 
Ranja      1,55 
Verse sinaasappelsap    2,95 
 
Hertog Jan Pilsner    2,95 
Hertog Jan Weizener    3,25 
Hertog Jan Bockbier    3,25 
Grolsch Radler 2.0%    3,10 
Heineken 0.0%     2,95 
 
Witte wijn     4,40 
Zoet of Chardonnay 

Rosé      4,40 
Rode wijn     4,50 
Cabernet Shiraz 

Nobeltje     2,25 

Liever een grote? 
+0,95 

We don’t have Wi-Fi, 
we talk to each other! 

 

Amelander likeurtje! 

Sparkling 
of Green! 


