
  

 

Menukaart 

achterkant 

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

 Oude kaas – met grove mosterd en tomaat      €5,25 

 Mozzarella – met tomaat en pesto          €6,25  

 Geitenkaas – met walnoten en honing         €7,25    

 Eiersalade –  van scharrelei  en bieslookⓁ      €6,25 

 Brie_ op toast  met komkommer en tomaat     €6,25 

 Smashed avocado – op toast met een ei         €6,25   
    

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

 Dubbel bacon – met ei en extra veel bacon Ⓛ  €8,25      

 Gerookte kip – met bacon en avocado Ⓛ          €8,25   

 Eiersalade – met bacon en rode ui Ⓛ         €8,25  

          

Salades  en groenten  bowls De salades zijn bereid met  sla, rucola, tomaat, alfalfa, dressing en  met brood* en boter 

 Salade gerookte zalm – met rode ui en avocado, ei, komkommer ⓁⒼ                        €9,25       

 Salade mozzarella – met tomaat , pesto, pijnboompitten, rode uiⒼ                            €8,25 

 Salade geitenkaas (warm) – met spinazie, walnoten en honing, pompoenpitten, paprika ⓁⒼ     €9,25 

 Salade tonijn– met tomaat, rode ui, ei ⓁⒼ                        €8,95 

 Marokkaanse  bowl -  met couscous, (gegrilde) groenten, koriander ,hummus , sesam ⓋⓁ         €8,25 

 Mexicaanse  bowl – met rijst, paprika, mais, bonen, avocado, koriander, taco chips ⓋⓁⒼ           €8,25 

 Poke bowl – met rijst, komkommer,  avocado,  zalm, ui, sesam , koriander, wasabi mayo ⓁⒼ    €9,25 

 
   

 

Warme  lunch: (voor warme broodlokaaltostis  z.o.z) 

 Soep met broodⓋⓁ (alleen bij koud weer)                  €6,25 

 Dutch Weed Burger- burger van soja en Kombu zeewier op een knapperig algenbroodje met sla, tomaat      €8,50 

augurk, gebakken uien en weed saus ⓋⓁ 

 Burrito- met gekruide  vleesvervanger, mais, bonen, paprika, avocado, groentensalsa en chilisaus ⓋⓁ          €8,50 

 Sloppy Joe- sesam bagel met pulled veggie, BBQ saus, sla, tomaat, rucola, aioli en groentensalsaⓋⓁ           €8,50 

 Saucijzenbroodje                     €2,35 

 

* Ons brood is afkomstig van bakkerijen Van Menno,  de 

Veldkeuken en Panesco Deze bakken wij dagelijks vers af. 

Onze keuken kiest altijd het lekkerste brood voor u uit. 

Specifieke wensen zoals glutenvrij brood is mogelijk (+€0,60) 

  Het Broodlokaal – Dagelijks geopend tot 17:00  

  Slotlaan 247, Zeist       030 691 1013 

 www.hetbroodlokaal.nl                info@hetbroodlokaal.nl 

  www.facebook.com/hetbroodlokaalonline        broodlokaal 

 

 Tonijnsalade – met bacon en rode ui Ⓛ      €8,25 

 Gerookte zalm – met ei en rode ui Ⓛ         €8,25   

 Vega – kaas, ei en rode ui , avocado            €8,25      

  

 Gezond - met ham, kaas, ei, tomaat, ui                    €6,25 

 Gerookte kip – met avocado en tomaatⓁ      €7,25 

 Tonijnsalade – met ei, ui en tomaat     Ⓛ       €8,25 

 Carpaccio – op toast met pestomayo                       €8,25 

 pijnboompitten,  parmezaanse kaas             
 Vegan – op toast met hummus, (gegrilde)        €7,25 

 groenten, avocado, , walnoot en sesam ⓋⓁ 

            

  

Informeer voor allergie-informatie bij onze medewerkers 

Ⓢ  = Suikervrij 

Ⓛ  = Lactosevrij 

Ⓥ  = Veganistisch 

Ⓖ  = Glutenvrij 

 

Ⓛ  = Lactosevrij 

Ⓥ  = Veganistisch 

Ⓖ  = Glutenvrij 
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