
koffie  2,30 
espresso  2,30
cappuccino  2,75
doppio  3,25
flat white  2,75
koffie verkeerd  2,75
latte macchiato  3,25
extra shot espresso  0,95
bambu koffie  2,95
décafé  2,75
-Wij hebben havermelk 

Yeh thee  (div, smaken)  2,30
verse thee uit het seizoen  3,25
 -munt of gember/limoen

warme chocolademelk  2,95
  -kwaliteit van green & black’s
      
         portie verse slagroom  0,85

verse jus d’orange
-groot  3,95 
-klein  3,25
appel-vlierbes  2,95 
appel-aardbei  2,95
appelsap  2,95 
appel-peer  2,95

charitea icetea 
-zwarte thee-citroen  3,25
-groene thee- gember  3,25
-rooibos- passievrucht  3,25

frisdranken
-cola  2,95
-sinas  2,95
-ginger ale  2,95
-suikervrij
-earth water bruis  2,50
-earth water plat   2,50

melk  2,00
karnemelk  2,00
havermelk  2,00

koffie & thee

sap & fris

gebak

koffie/cappuccino met 
appelgebak en slagroom  5,50

Aanrader van Broodcafé:

vraag eens naar de koffie 
van de maand!

voor nog meer lekkers,
zie onze vitrine in de winkel

appelgebak  3,25 
2 persoons appeltaartje  6,o0
hazelnoot schuimgebak  3,25   
limoncello schuimgebak  3,25
framboos bavarvoise  3,25
-glutenarm
sinaasappel-kwark  3,25
-suikervrij
brownie  2,9 5
kokostriangle  3,2t5 
-vegan 
carrotcake 3,25

welkom in onze biologische bakkerij met lunchroom.
ons motto is; 

“volop genieten met een sociaal hart.”

al onze producten zijn van 100 % biologische kwaliteit en 
komen 7 dagen per week uit onze biologische bakkerijen.

bij ons staat ontwikkeling van mensen voorop, 
dat doen we door middel van productie, vorming en kunst.

wil je meer weten over al onze mooie 
driekant initiatieven? neem 

dan een kijkje op onze websites
driekant.nl of broodcafe.nl

lokaal, duurzaam, sociaal:
daar staan wij voor!

rode smoothie   5,00
rood fruit-banaan-appel 
groene smoothie   5,00

spinazie-banaan-
havermelk-appel

vraag eens naar de smoothie 
van de maand!

smoothies
Een boost nodig? Wij maken 
een super gezonde, verse 

smoothie voor je!
DOE MEE!

Altijd al willen meedoen in een 
bakkerij? Onze bakkers zetten 

je graag aan het werk! 
Vraag gerust of het nu uitkomt

of een andere keer.

we organiseren regelmatig leuke en leerzame 
broodbak workshops zodat je thuis de 

lekkerste broden kunt bakken.
hou onze evenementen-kalender in de gaten.

workshops

KINDERFEESTJE?
Vier het leukste feestje in de 

bakkerij! Ga met een echte bakker
aan de slag en smul samen met je 
vriendjes van het resultaat! Vraag 
ons team naar de mogelijkheden!

CATERING OP LOCATIE
Geniet van al het Broodcafe lekkers op locatie.
Wij verzorgen graag het eten bij elke gelegenheid.

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website!

Bij ons eet je 100% biologisch!
Volg ons!

BroodjeKroket



broodcafe specialsbroodjes

tosti’s

power humus  8,00
-huisgemaakte humus, kiemen, 
 avocado en geroosterde paprika
gezond  8,00
-ham, kaas, sla, tomaat en ei
zalm  9,00
-met kiemen, komkommer, pittenmix 
 en dressing
brie  8,00
-met walnoten en honing, warm uit 
 de oven
carpaccio 8,50
-met met rucola, oude kaas
 snippers, pitjes en truffelmayo

Elk broodje kan gemaakt worden 
met een maisbol, speltpunt, 
draaistok of italiaanse bol

panini
pizza  6,00
-salami, tomaat, pesto en kaas
geitenkaas  6,50
-met rucola en zongedroogde 
 tomaten
kaas  6,00
-met kaas van de Viersprong 
 en groene pesto

kaas of ham//kaas  5,50
geitenkaas  5,50
kaas---tomaat- -pesto- -rode ui  5,50

sausjes  0,50
-pesto, chili, ketchup, curry

met vers brood, boter of olie

salades
          vis  13,50

zalm, komkommer,tomaat,dressing, mix van groene sla
          kaas  12,50

geitenkaas, sinaasappel, walnoten, dressing, mix van groene sla
           vlees   12,50

carpaccio met truffelmayo en geroosterd brood

bier & wijn

 Chateau de la Jaubertie Bergerac

de leckere bier per fles:

 de leckere pilsener  3,95
 cromhout  4,25
 -donker bier
 budels radler 2.2%  3,25
 budels-alcoholvrij bier  3,25
WItTE VRoUWEN  3,73
 -blond bier
-wijn per glas  4,00 

met garnituurtje van sla, tomaat, komkommer en dressing

snacks
            seitanbroodje  3,00

vegetarische snack 
              saucijzenbroodje   3,00

  rundvlees
             kaasBROODJES  3,00

bladerdeeg gevuld met kaasragout en bestrooid met pompoenpitjes
            BROODJE HUISGEMAAKTE KROKET  4,00

rund, tofu of zalm

lekker voor bij de borrel
bitterballen   p/s 1,00
-huisgemaakte bitterballen
borrelplankje driekant  7,50
-kaas, olijven, ham, salami,   
 brood, tapenade 
borrelplank  5,00  
-lekker brood met tapenade 
 en onze huisgemaakte humus
kaasstengel  1,85
portie olijven  3,00  

Aanrader van Broodcafe:
borrelplank met twee wijntjes,

wit-rood-rose  15,00
borrelplank met twee de leckere

biertjes  15,00

Liever
 thuis

 eten?

Neem h
et mee

!

Blend van klassieke streek    
druiven Merlot-Cabernet.
Volrode wijn met fijn aroma         
van rijp fruit.
Droge Sauvignon. Sappige   
frisdroge wijn met geel 
fruit en citrustonen.
Merlot-sauvignon. Fraaie     
rose met fruitig aroma en 
nuances van bessen.

rouge -

blanc -

rose  -

            ONTBIJT  12,50
croissant met jam, broodje kaas/ham, gebakken eitje,

glaasje jus d’orange
            twaalfuurtje  13,50

gebakken eitje, glaasje soep, kroketje  
twee sneetjebrood

            hamburger of vegaburger  14,50
 met friet en salade

warme hap
         soep  6,50

vraag naar onze soep van de dag!
              broodje hamburger  12,50

100% ambachtelijk rundvlees of vega
         kroket 8,00

 2 huisgemaakte kroketten (rundvlees, zalm of tofu)
op 2 sneetjes brood

           uitsmijter  12,50
drie eieren, brood, ham of kaas

          frietje  3,50
met ketchup of mayo

        quiche 6,50
pittige groenten of broccoli-cashew

met garnituurtje van sla, tomaat, komkommer en dressing
broodje gezond met

verse jus d’orange  10,00

Aanrader van Broodcafé:


