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U kunt bij ons heerlijk ontbijten!
In de bakkerswinkel maakt u een keuze
uit ons assortiment croissants, witte
of meergranen bollen.
Hierbij krijgt u een plateau met o.a.

ham, kaas, salami, jam, boter
en hagelslag. Vers geperste
sinaasappelsap en koﬃe of thee.
Ontbijt met 1 broodje

€ 9,95

per extra broodje+beleg € 2,50 extra

Roerei met spek

€ 5,50

op twee sneetjes wit of bruin brood
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Meergranen bol met echte Amelander kruidenkaas
ambachtelijk gemaakt in de kaasboerderij te Hollum.

€ 5,95

Meergranen bol gezond met mesclun sla, tomaat,
komkommer, ei, schouderham en kaas.

€ 6,50

Witte bol met warme brie, walnoot en Jan Botte’s

€ 6,95

galgesloat heuning. Heerlijke honing, door imker Jan en
zijn bijen, hier in Hollum gemaakt.
Witte bol warme beenham met honing-mosterdsaus

€ 6,75

Twee plakken molenspelt met Amelander oude kaas

€ 6,25
van de kaasboerderij, mesclun sla en Amelander mosterd.
Zowel het speltmeel als de mosterd zijn gemalen in koren- en
mosterdmolen ‘de Verwachting’.

Vitello tonato met huisgemaakte tonijnmayonaise,

Neem ook eens een kijkje
in de bakkerswinkel.
We hebben hier een ruim
assortiment gebak, koeken en
hartige broodjes.
Lekker voor bij de koﬃe of
als tussendoortje.
Alles ambachtelijk in eigen
bakkerij gemaakt, zodat
het ouderwets lekker smaakt!

Gemengde mesclun salade met gerookte Amelander

meerval, radijsjes en citroendressing. Geserveerd met brood

€ 8,50

en kruidenboter.
Heerlijke romige mosterdsoep met Amelander mosterd, € 5,50
spekjes en bosui.

Uitsmijter van drie eieren op wit of bruin brood.
Naturel, kaas, ham, spek, salami en/of tomaat.

Tosti

op wit of bruin brood.
Ham, kaas, salami, ananas en/of tomaat.

v.a.€ 6,25
v.a.€ 3,75

Zachte bol met hagelslag en verrassing voor de kleintjes!
WWW.FACEBOOK.COM/BAKKERIJPJDEBOER

Opzoek naar de pure smaak
van Ameland?
Laat U verrassen door het
Amelands Produkt.
Ze worden op ambachtelijke
en duurzame wijze geproduceerd
door Amelander bedrijven,
waarbij gebruik wordt gemaakt
van pure eilander grondstoﬀen.
De lunchgerechten met een
keurmerk, worden gemaakt
met een Amelands Produkt.
Puur genieten!

€ 7,25

kappertjes en fricandeau, op twee plakken molenspelt.

Iets lekkers bij de koﬃe?

INFO@BAKKERIJPJDEBOER.NL

€ 2,50

@BAKKERIJPJBOER

Heeft u een vraag?
Staat iets niet op de kaart?
Vraag één van onze medewerkers,
zij helpen u graag verder!
U kunt ons ook volgen op
facebook en twitter.
Zo blijft u altijd op de hoogte
van de nieuwste aanbiedingen,
producten en ontwikkelingen.

