Macarons de Paris

Ontbijt
Frans ontbijt
Koffie of thee, verse jus d’orange,vers gekookt eitje, zacht broodje
croissant met roomboter en huisgemaakte confiture

€ 7.60
De macaron, het is dé hitsensatie uit Parijs. Dit verfijnde stukje
patisserie bestaat al ongeveer 450 jaar
Italië, we schrijven 1533. Caterina Maria Romula di Lorenzo de' Medici
is dan 14 jaar oud en trekt van haar geboorteplaats Firenze naar
Frankrijk om er met kroonprins Henri II te trouwen. Haar patissiers
nemen hun eigen baktalenten mee en daar vallen ook de amandelkoekjes
maccerone onder. De naam betekent vrij vertaald: fijn deeg. De Fransen
geven de naam macaron aan het koekje, de Engelsen macaroon en de
Nederlanders makroon.
Die laatste wordt uit zuinigheidsoverwegingen van kokos gemaakt.
We slaan wat jaartjes over en belanden in 1792. De Franse revolutie is
aan de gang en twee nonnen zoeken onderdak in Nancy. Om zich te
onderhouden, bakken deze geestrijke dames koekjes die zij van eiwit,
amandelen en suiker maken. Van een vulling is nog geen sprake.
Het koekje raakt beroemd tot in Parijs en wordt steeds meer verfijnd.
Zeventig jaar later gaat Pierre Desfontaines ze in zijn patisserie Ladurée
aan elkaar plakken. Hij mag als de oprechte ontwikkelaar van de
macaron de Paris worden beschouwd. Anno 2012 is het vooral Pierre
Hermé die zich de baas van macaronenland mag noemen. Hij zette de
trend in het oneindig combineren van smaken en kleuren.
Vanaf nu kunt u ook bij Bread & Delicious terecht voor deze overheerlijke
lekkernij. Ze zijn verkrijgbaar in 9 verschillende smaken

Bread & Delicious ontbijt
Koffie of thee, verse jus d’orange, vers gekookt eitje, belegd broodje met
ham of kaas, chocoladebroodje, croissant met roomboter en
huisgemaakte confiture

€ 8.95
Gezond Ontbijt
Koffie of thee, verse jus d’orange, vers gekookt eitje, bakje granola,
yoghurt of melk, bakje vers fruit
€ 9.95
Voor de kids
Gekookt eitje, een broodje met hagelslag of jam
en een optimel of chocomel

€ 3.70

Van dinsdag tot en met zaterdag serveren wij ontbijt van
8 uur tot 11.30 uur.
Op ZONDAG kunt u ontbijten en ook brunchen! Dit kan van 9.00
uur tot 12.00 uur.

Boterhammen

Boterhammen

Onze boterhammen
U kunt voor onze boterhammen kiezen uit wit, bruin
of meergranen brood,

Eiersalade,

€ 5.00

Met bieslook

Jonge kaas

€ 4.50

Met tomaat, komkommer en sla

Oude kaas

€ 4.75

Met tomaat, komkommer en sla

Grill ham,

€ 4.50
€ 5.00
€ 6.00

Met ham en kaas, tomaat, komkommer
en sla

Cream Cheese en gerookte zalm

€ 6.00

Geitenkaas

€ 5.75

Kipfilet

€ 5.50

Met cocktailsaus en tomaat
€ 6.00

Met honing en walnoten

Gezond,

€ 5.50

Met tomaten tapenade

Met Limburgse mosterdcompote

Camembert,

Caprese

Met bieslook

Met lenteui

Gehakt,

€ 6.00

Met tomaat, buffelmozzarella en pesto

Met tomaat, komkommer en sla

Huisgemaakte tonijnsalade,

Parmaham
Met pesto olie en mozzarella

Paté

€ 5.50

Met sauce Monegasque
€ 5.00

Filet Americain

€ 5.10

Met uitjes en kappertjes

Van dinsdag tot en met zaterdag serveren wij lunch van
11.30 uur tot 15.00 uur. Ook kunt u de boterhammen ‘ to
go’ meenemen of bestellen (043 3252035)

Soep
Soep aangepast aan het seizoen
Geserveerd met een broodje

€ 4.50

Salades

Panini

Geserveerd met een broodje en boter

Traditioneel
Met ham en kaas

€ 4.50

Caprese
Met mozzarella en tomaat

Salade met kipfilet
Salade met gerookte zalm
Salade Nicoise

€ 7.95
€ 10.50
€ 9.25

€ 5.75

Apart
Met camembert en abrikozen confiture

€ 5.25

Sandwiches

Parma
Met parmaham, mozzarella en pesto olie

€ 5.00

Clubsandwich,
Met kipfilet, gebakken spekjes en cocktailsaus

Vegetarisch

Hartig
Quiche Lorraine, zalm of van het seizoen
Uitsmijter met ham en kaas
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje

€ 7.30

Met camembert, walnoten en honing
€ 4.00
€ 6.25
€ 2.15
€ 2.10

€ 6.95

Boterham van de maand
Belegde boterham of broodje van de maand geserveerd
met een kop koffie of thee
Elke maand een andere boterham of broodje

Taartjeskaart
Huisgemaakte taartjes en gebakjes aangepast aan
elk seizoen en geserveerd indien voorradig

Schwarzwalder Kirsh

Délice au Café
€ 2.40

Chocolade cake, slagroom, kersencompote,
chocolade schaafsel

Tartelette Citroen

Tiramisu

€ 2.40

Hazelnoot Schuim

Pure chocolade mousse van 70% Valrhona
Chocolade met een panna cotta van bourbon
vanille

Miserable

Harderwener deed, frangipane, creme suisse,
Aardbeien

€ 2.40

vanille botercrème, hazelnootjes

Limburgse vlaai, per punt
€ 2,40

€ 2,40

Harderwener deeg, frangipane, crème suisse,
seizoens fruit

Zwitserse Appel

€ 2.45

Traditioneel italiaans lepelgebak van mascarpone,
lange vingers, koffie en marsalawijn
Hazelnootschuim,

Amandel biscuit met vanille botercrème

Tartelette Fruit

Valrhona chocolade mousse met een vleugje
koffie en een cremeux van citroengras

€ 2.40

Bros zanddeeg, frisse citroencrème,
gebrande merengue

Délice au Chocolat Valrhona

€ 2.40

€ 2.40

Maak een keuze uit ons assortiment

€ 2.40

Specials
Limburgse vlaai met koffie

€ 3.95

Macarons proeverijtje

€ 4.75

3 macarons naar keuze geserveerd met een kop koffie

Gebakje naar keuze met koffie

€ 4.25

High Tea
Klassiek
Pot Thee
Diverse belegde sandwiches
Mini patisserie
Scones met confiture en clotted cream
Macarons de Paris
Gebakje naar keuze

Thee kaart
Morning star
Kruidenthee met pepermunt, hibiscus en citroengras, heerlijk om te ontwaken

Earl grey
Heerlijke zwarte thee uit China met aroma’s van Bergamot olie, ideaal voor de
lunch

Jasmine
Afkomstig uit Fujian met een zacht aroma van Jasmijn bloemen

Darjeeling
Zwarte thee afkomstig uit Omonima vlakbij de Himalaya. Perfect voor de namiddag

€ 16.50 p.p

Bread & Delicious
Pot thee
Scones met confiture en clotted cream
Diverse belegde sandwiches
Warme Quiche
Mini patisserie
Gebakje naar keuze
Macarons de Paris

€ 18.95 p.p

Rooibos
Thee van Masai. Rijk aan vitamine C en mineralen, zonder theïne geeft kalmte en
vitaliteit

Droum vaan Mestreech
Zwarte thee met passievrucht, mango en aardbei

Afternoon
China black thee met Assam

Sterrenmix
Mix van steranijs, jeneverbes en zoethout

Drei keuningen
Groene thee met noten

Chinese Sencha
Groene thee uit Sencha

Onze High Tea wordt geserveerd op origineel
Bread & Delicious bloemetjes servies.
Waan u even terug in de tijd en geniet van
allerlei kleine snoeperijtjes en thee die helemaal bij u past

Groene Munt
Groene thee geparfumeerd met frisse munt

Thee van het seizoen
Met smaken en geuren van het seizoen

Koffie kaart

Warme dranken

Cafe creme

€ 1.90

Heerlijke (gewone koffie) met mooi cremelaag

Espresso

€ 1.90

Krachtige koffie, geserveerd met een glaasje water

Ristretto

€ 2.25

Zeer krachtige koffie, geserveerd met een glaasje water

Espresso Machiato

€ 2.25

Espresso met een topping van melkschuim

Espresso doppio

Decafe
Thee
Verse Munt thee
Potje thee
Potje koffie
Warme chocolade melk
Hot choc spoon
Witte chocolade
Melk chocolade
Pure chocolade
Slagroom

€ 1.90
€ 1.90
€ 2.45
€ 3.25
€ 3.50
€ 2.50
€ 3.10
€ 3.10
€ 2.95
€ 0.50

€ 3.25

Dubbele espresso, geserveerd met een glaasje water

Cappuccino

€ 2.25

1/3 espresso, 1/3 melk en 1/3 melkschuim

Café latte

€ 2.35

Warme melk met een krachtige espresso

Latte macchiato

€ 2.45

Warme melk met een krachtige espresso en een topping van melkschuim.

Specials
Marocchino

€ 2.50

Latte macchiato met chocolade siroop

Cremino

€ 2.50

Latte macchiato met hazelnoot siroop

Caramello
Latte macchiato met caramel siroop

€ 2.50

Gekoelde dranken
Chaudfontaine bruis
Chaudfontaine plat
Coca cola
Coca cola light
Sprite
Liptonice
Fanta orange
Appelsap
Optimel (kers-aardbei)
Chocomel
Melk
Verse Jus

€ 1.90
€ 1.90
€ 1.90
€ 1.90
€ 1.90
€ 1,90
€ 1.90
€ 2.10
€ 2.10
€ 2.10
€ 1.60
€ 2.95

