vegetarisch

bakker van maanen
ontbijt

zoete lekkernijen

Favoriet Bakkersontbijt

9,95

Een dikke snee Handgemaakt brood met ambachtelijke ham,
jong belegen kaas, vers gekookt scharrelei, een vers gebakken
roombotercroissant met jam en roomboter, yoghurt met
huisgemaakte granola en koffie of thee naar keuze.
Met glas vers sinaasappelsap + € 2,00

Hollandse wentelteefjes

8,95



Gemaakt van Hollands huisgemaakt suikerbrood,
warm uit de oven geserveerd met vers seizoensfruit,
kaneelsuiker en volle, stevige yoghurt

Yoghurt met fruit en granola



2,65

Tompouce
Met slagroom én banketbakkersroom. Ongekend lekker!

2,95

Chocoladebol
Luchtige soes vol slagroom, overgoten met chocolade

2,95

Hollandse appelpunt
Met rozijnen, amandelspijs en grove stukken appel

3,00

Hazelnoot-schuimgebak 
Bereid met ons huisgemaakte hazelnootschuim

6,95

Verse, volle yoghurt met huisgemaakte granola boordevol
gebrande noten, met vers seizoensfruit en aardbeiencoulis

2,95

Truffelgebak
Voor de échte chocoladeliefhebber

2,95

Harde mokka
Eén van onze klassiekers!

croissants

2,60

Van Maanen gevulde koek
Ham-kaas

4,25



Vers gebakken roombotercroissant met ambachtelijke
ham en jong belegen kaas uit onze oven

Kaas

Vers gebakken roombotercroissant met
jong belegen kaas uit onze oven

Jam

2,55

Roze koek
3,75



Onweerstaanbaar door zijn extra knapperige koekbodem!

Een klassieke lekkernij, op z'n best uitgevoerd
Neem een kijkje in onze bakkerswinkel voor nog meer lekkernijen!
Met slagroom + € 0,50

3,75



Versgebakken roombotercroissant
met jam en roomboter

handgemaakte lekkernijen
Deze lekkernijen zijn de favoriet van onze bakkers. Proef één
van onze Handgemaakte traktaties en laat je verrassen!

voor de kleintjes

3,95

Worteltaart 
Krentenbol

2,25



Krentenbol met roomboter

Zoete boterham

Vol kruiden, knapperige stukjes walnoot én roomkaas

3,95

Cheesecake



2,95

Extra romig met een knapperige koekbodem
en een frisse aardbeientopping

3,95

Favoriet Brownie

3,00

Cranberrycake

2,70

Boterham met chocopasta, pindakaas of jam

Broodje knakworst

Zacht wit puntje met Unox knakworstjes en tomatenketchup

Vol chocolade en stukjes pecannoot, afgetopt met
een chocoladeganache

Luchtige cake gevuld met walnoten en frisse cranberry's
gedoopt in witte chocolade

2,60

Citroenkoek
Knapperige roomboterkoek met frisse citroencurd
en poedersuiker

Dadelkoek 

2,60

Met knapperige stukjes koek, dadels en kokos, 100% plantaardig
1,5

meter

Houd 1,5 meter afstand,
ook vóór onze winkel.

Blijf thuis bij verkoudheid
of griepklachten.

Bij voorkeur betalen met PIN
en liefst contactloos.

Volg altijd de aanwijzingen
op van onze medewerkers.

vegetarisch

bakker van maanen
belegde broodjes
10,95

Gerookte zalm
Met romige kruidenroomkaas, salade, rode ui
en kappertjes op Handgemaakt brood

Avocado

Filet americain van de slager met een vers gekookt
scharrelei, rode ui, salade, romige truffelmayonaise en
zoetzure augurk op Handgemaakt brood

7,50



Guacamole van verse avocado met rucola, salade,
een vers gekookt scharrelei, broad beans en
pittige mayonaise op geroosterd Handgemaakt brood
Met gerookte zalm + € 2,50

7,50

Oma's gehaktbal
Gekruide gehaktbal uit de jus geserveerd met een groene
salade en kerriemayonaise op een knapperige desembol

Ambachtelijke eiersalade



6,95

9,95

Dun gesneden ossenhaas met oudekaassnippers,
zoete cherrytomaat, rucola, broad beans en romige
truffelmayonaise op Handgemaakt brood

Oude kaas

11,95

Kruidenroomkaas

7,95

Krokant gebakken kip met zeezout, knapperig
ontbijtspek, avocado, salade, gegrilde courgette,
hummus en kerriemayonaise op Duinenbrood,
geserveerd met groentechips



Geserveerd met een groene salade en komkommer
op Handgemaakt brood. Met ambachtelijke ham + € 1,50

7,95

Vers stokbrood uit de oven gevuld met kipfilet,
knapperige taugé, sambal en jong belegen kaas,
geserveerd met een groene salade en chilisaus

7,95

Huisgemaakte tonijnsalade
7,95



Favoriet Van Maanen clubsandwich

Hete kip

Met kruiden, een vers gekookt scharrelei en broad beans
op Handgemaakt brood. Met krokant onbijtspek + € 1,50

Carpaccio

7,95

Filet americain

Tonijnsalade bereid met appel, zoetzure augurk, peper,
rode ui en salade op Handgemaakt brood

Oude Reypenaer kaas met zontomaatjes, rucola,
rode ui en honing-mosterddressing op Handgemaakt brood

om te delen

6,95

Gezond

p.p. 10,95

Lunchplank Vanaf 2 personen

Ambachtelijke ham, jong belegen kaas, tomaat,
een vers gekookt scharrelei, salade en Zaanse mayonaise
op Handgemaakt brood

Voor wie niet kan kiezen! Met ambachtelijke eiersalade,
tonijnsalade, avocado, filet americain, oude Reypenaer kaas
met grove mosterd, groene salade en roomboter,
geserveerd met diverse soorten brood

tosti 's
Tosti kaas

3,95



Duinenbrood met jong belegen kaas, geserveerd
met tomatenketchup en salade

Boerensalade
4,95

Tosti ham-kaas

Duinenbrood met jong belegen kaas en ambachtelijke ham,
geserveerd met tomatenketchup en salade

Favoriet Bakkerstosti



6,95

Duinenbrood met jong belegen kaas, rode ui,
tomaat, rucola en basilicummayonaise, geserveerd met
groentechips en salade

Geitenkaas

8,95



Duinenbrood met romige geitenkaas, rucola, honing
en pecannoten, geserveerd met groentechips en salade

salades en soepen
8,95



Groene salade met komkommer, cherrytomaat, saladedressing,
knapperige broad beans, een vers gekookt scharrelei en
oudekaassnippers

Boerensalade met geitenkaas



1 2,95

Groene salade met komkommer, cherrytomaat, saladedressing,
knapperige broad beans, een vers gekookt scharrelei,
warme geitenkaas, pecannoten en honing

1 1,95

Boerensalade met kip

Groene salade met komkommer, cherrytomaat, saladedressing,
knapperige broad beans, een vers gekookt scharrelei,
oudekaassnippers, kipfilet en krokant gebakken spek

Hollandse tomatensoep



Geserveerd met Handgemaakt brood en roomboter

Heb je een vraag over allergenen? Stel deze dan gerust aan een van onze medewerkers!

6,50

bakker van maanen
koffieleuten

theeleuten
2,75

Wilde Maanen thee

Espresso

2,75

Cappuccino

3,00

Met zorg geslecteerde biologische thee. Keuze uit: rooibos,
zwarte thee met rood fruit, english breakfast, earl grey,
groene thee jasmijn en groene sencha

Dubbele espresso

3,25

Espresso macchiato

2,95

Flat white

3,50

Latte macchiato

3,50

Café latte

3,30

Babyccino

1,95

Koffie

Koffie/thee Van Maanen

3,50

Verse muntthee
Frisse thee met verse muntblaadjes

3,50

Verse gemberthee
Thee met verse gember en citroen

om te delen

Met soja- of havermelk + € 0,40

High tea Vanaf 2 personen

va n m a a n e n s p e c i a l

5,95

3,00

p.p. 18,95

Proeverij van diverse zoete en hartige lekkernijen
uit eigen bakkerij met onbeperkt Wilde Maanen thee!

Koffie of thee naar keuze met een kleine proeverij

Choco-brownie latte
Latte macchiatto met chocoladebrownie, chocoladesaus
en slagroom

Favoriet Stoopwafel-karamel latte

Verse sinaasappelsap
Klein 3,50

4,25

Huisgemaakte limonade

3,25

4,75

Latte macchiatto met stukjes stroopwafel,
gezouten karamelsaus en slagroom

Warme chocolademelk

huisgemaakte dranken

4,75

Met munt, gember en citroen

3,25

smoothies

Met een flinke toef slagroom en chocoladesaus + € 0,50

5,25

Spinazie-avocado
Met verse bladspinazie, banaan, avocado en mango

hartige snacks
Saucijzenbroodje

2,75

Roomboterbladerdeeg gevuld met gekruid gehakt

Kaasbroodje



4,95

Ananas-mango
Verfrissende smoothie vol ananas, mango en appel

4,95

Aardbei-framboos
2,85

Fris met aardbei, framboos en mango

Roomboterbladerdeeg gevuld met Goudse kaasragout

Satébroodje 

dranken

2,85

Roomboterbladerdeeg gevuld met kipﬁlet en satésaus

Frikandelbroodje 

2,85

Schulp sappen

3,25

Keuze uit: appel, appel-peer en appel-vlierbessen

Gevuld met een frikandel en een pittige currysaus

Worstenbroodje 

2,85

Gevuld met een rookworst en een pittige mosterdsaus

Uienkruier 
Keuze uit kaas-salami en kaas-ui

2,60

Frisdrank

2,95

Keuze uit: ice tea, ice tea green, cola, cola light, cola zero,
sinas, sprite, bitter lemon, tonic, ginger ale, mineraal water
en bruisend water

Kinderlimonade

1,75

Chocomel, Fristi

2,95

Melk

2,45

Amstel Radler 0.0
0.0%

3,50

Heineken 0.0
0.0%

3,50

