
  

  

Drankenkaart 

Koffie 

Wij maken gebruik van heerlijke versgemalen Illy koffiebonen. 

 Koffie of americano       1,95 

 Dubbele koffie       2,95 

 Espresso        1,95 

 Dubbele espresso       2,95 

 Cappuccino        2,50 

 Dubbele cappuccino       3,75 

 Koffie verkeerd       2,75 

 Latte macchiato       2,75 

 Caffè macchiato (cortado)      2,25 

 Caffè mocha         2,95 

 Warme chocolademelk      2,50 

 

+ Slagroom        0,75 

+ Extra shot espresso       1,00 

+ Scheut karamel-/hazelnootsiroop      1,00 

+ Zeister koffielikeur (alc.)      2,95 

 

× Cafeïnevrije koffie (decafé)      0,25 

× Sojamelk in plaats van volle melk     0,25 

Thee 

In onze theedoos vindt u 8 smaken van Dammann Frères. 

 Kopje thee       2,25 

 Verse muntthee      2,50 

 Verse gemberthee      2,50 

 

+ Honing of melk voor in de thee    0,25 

 

 High Tea: Z.o.z.; Zoetigheid    12,95 

 

Koude dranken 

 Versgeperste jus d’orange     2,95 

 Extra grote verse jus d’orange    3,50 

 Vers gemaakte sap van de dag*    2,95 

 Extra grote verse sap van de dag*    3,50 

 Appelsap – van Zeisterse appels    2,00 

 Aanmaaklimonade      1,50 

 Schulp-flesje: Aardbei & Appel    2,50 

 Schulp-flesje: Vlierbes & Appel    2,50 
a 
*  Per seizoen verschillende fruit en/of groenten. 
 

 Verse melk       2,00 

 Verse karnemelk       2,00 

 Koude chocolademelk     2,50 

 

 Flesje plat water      2,00 

 Flesje bruisend water     2,00 

 

 Coca Cola – ook light, zero en life    2,25 

 Bruisend vlierbloesemlimonade    2,95 

 a 
Alcoholische dranken 

 Pils        2,95 

 Speciaalbieren       3,50 

 Glas witte wijn* – droog     3,95 

 Glas rode wijn* – licht, fruitig     3,95 
a 
* Afkomstig van een kleine boomgaard met 

heerlijke, hand geoogste, natuurzuivere wijnen 

zonder toevoegingen. Heerlijk voor overdag! 

 

 High Wine: Vraag personeel       29,95 

Samengesteld Ontbijtjes zijn mogelijk zolang er nog croissants zijn. Z.o.z. voor diverse losse ontbijtmogelijkheden. 

1. Klein ontbijt             6,50 

 Koffie/Thee, een kleine verse jus en een croissant met boter en jam. 

2. Broodlokaal ontbijt            9,95 

 Klein ontbijt (zie 1.) + Mandje brood met hartig beleg en een gekookt eitje. 

3. Feestelijk ontbijt – Per twee personen         29,95 

 Broodlokaal ontbijt (zie 2.) + Glaasjes prosecco en een zoete verrassing. 

Heeft u Het Pastalokaal ook al eens bezocht? Ons 

andere lokaal aan de overkant van de straat, Slotlaan 

274. Voor de lunch, een zonnig terras, borrel en vooral 

heerlijk Italiaans diner bent u ook hier van harte welkom! 

Informeer voor allergie-informatie bij onze medewerkers 

  Het Broodlokaal – Dagelijks geopend tot 17:00  

  Slotlaan 247, Zeist                 030 691 1013 

 www.hetbroodlokaal.nl            info@hetbroodlokaal.nl 

  www.facebook.com/hetbroodlokaalonline    broodlokaal 
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Menukaart 

  Belegde boterhammen     Wij gebruiken onze huisgebakken broden*. Rijkelijk aangekleed met sla, rucola en diverse groenten. 

 Oude kaas – met grove mosterd  4,95    

 Jonge kaas – met tomaat en uitjes  4,95 

 Mozzarella – met tomaat en pesto  5,95     

 Geitenkaas – met walnoten en honing 6,25    

 Gerookte kip – met avocado   6,50    

 Gezond – met ham, kaas en ei  5,50     

Club Sandwiches  Drie lagen geroosterd brood*. Alle sandwiches worden belegd met sla, tomaat en mosterdmayonaise. 

 Dubbel bacon – met ei en extra veel bacon      

 Gerookte kip – met bacon en avocado    

 Eiersalade – met bacon en rode ui          

Salades De salades zijn bereid met verse sla, rucola, alfalfa en huisgemaakte saladedressing en worden met brood* en boter geserveerd. 

 Gerookte zalm – met rode ui en avocado   
 Mozzarella – met tomaat en pesto    
 Geitenkaas – met pijnboompitjes en honing    

 

   Zoetigheid Zelfgemaakte lekkernijen. Kijk voor een compleet overzicht vooraan de winkel in de vitrines en op de toonbank. 

 Diverse koeken – o.a. chocolate chip, macadamia, haver-spelt, sweet heaven, pastel de nata, mueslireep  1,50 (v.a.) 

 Scone – met cream en huisgemaakte Zeisterse jam        2,75 

 Punt taart – appel, wortel, cheesecake of chocolade-schuim       3,50 

 Nootzakelijk kwaad – amandeldeeg, room en zoete hazelnoot   2,75 

 Muffins – naturel (bolo de arroz) of chocolade         1,50 

 Schandaaltjes – boterkoek met karamel, verpakt of op schaaltje   2,95 

 

Broodlokaal tosti’s Wij gebruiken ons eigen brood* voor alle tosti’s behalve de kindertosti, die op casinobrood (volkoren) komt. 

 Mozzarella – met tomaat en pesto    

 Geitenkaas – met bacon en honing    

 Tonijnsalade – met jonge kaas, rode ui en sambal     

 

   Ontbijt   Z.o.z. voor samengestelde ontbijtjes.  

 Roombotercroissant naturel            1,50 

 Croissant met boter en jam              2,75 

 Croissant met kaas              2,75 

 Chocoladebroodje              1,75 

 Yoghurt – met muesli, verse jus en honing     3,95 

 

   Voor jong en oud  

 Saucijzenbroodje      2,50 

 Kindertosti – ham/salami, kaas en ketchup   2,75 

 Kinderboterham – kleinere sneetjes met jam,  

pindakaas, hagelslag, kaas of een combinatie   2,95 

 Mandje brood* – met roomboter    2,50 

 

Club sandwiches: 7,95 

Tosti’s: 5,50  Met ketchup: +0,25 

Alle salades: 8,50 

High Tea 

onbeperkt thee met variatie aan zoetigheden 

 Compleet – met sandwiches          17,95 

 Zoet – zonder sandwiches          12,95 

 Kinder High Tea – kleine mix       7,95 

* Ons brood is afkomstig van bakkerijen Van Menno en de 

Veldkeuken. Deze bakken wij dagelijks vers af. Onze keuken 

kiest altijd het lekkerste brood voor u uit. Specifieke wensen 

zoals glutenvrij brood is in overleg mogelijk voor €0,50 extra. 

  Het Broodlokaal – Dagelijks geopend tot 17:00  

  Slotlaan 247, Zeist        030 691 1013 

 www.hetbroodlokaal.nl                info@hetbroodlokaal.nl 

  www.facebook.com/hetbroodlokaalonline          broodlokaal 

’s Winters maken 

we ook zelf soep! 

 Salami – met jonge kaas, tomaat en rode ui 

 Kaas – met tomaat, rode ui en sambal 

  

 Tonijnsalade – met partjes gekookt ei 
 Gerookte kip – met zongedroogde tomaatjes 

 Tonijnsalade – met bacon en rode ui 

 Gerookte zalm – met ei en rode ui 

 Vega – kaas, ei en rode ui  

  

 Tonijnsalade – met ei, ui en gedroogde tomaat   6,25 

 Eiersalade – gemaakt van bieslook en scharrelei   6,25 

 Crème paté – met huisgemaakte uienchutney      6,50 

 Carpaccio – met zelfgemaakte pestomayonaise     7,95 

 Achterham – met mosterd en ei        4,95 

 Vegan – met tomaat, avocado, ui en noten       5,50
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