
Ontbijt/lunch
Op z’n Frans 2,10
Roomboter croissant met roomboter & Potverdorie jam  
Met de pot op tafel  2,10
Bolletje en pot pindakaas van De Pindakaaswinkel naar keuze

Belegde broodjes powered by Het Weeshuys
Gebraden gehakt  6,75
uienstokbrood - mostersaus - Amsterdamse uitjes
Carpaccio  7,30
speltbol - truffelcreme - parmezaan - pecannootjes 
Tynjetaler kaas  7,00
krenten/rozijnenbrood - rucolacreme - gegrilde paprika 
Tonijnsalade  6,75
rustieke bol - rode ui - appel - zongedroogde tomaatjes
Smashed avocado (vegan mogelijk) 7,00
desem blanc - tomatensalsa - parmezaanse kaas

Saucijzenbroodje  2,00
Roomboter croissant  1,00
Roomboter chocoladecroissant  1,255

Zoet
Muffin  1,95
Oatmeal cookie  1,75
Brownie  2,25
Kokosbol  1,25
Donut  2,25
Cinnamon roll  1,75
Plak bananenbrood   1,95

Taart
Dadeltaart   2,95
Carrotcake   1,95
Appeltaart   2,45
Homemade taart v.a.  2,45

Koffie
Espresso   2,30
Americano  2,30
Cappuccino  2,60
Latte machiato  3,00
Flat white   3,00

Extra shot  + 1,00
Met sojamelk  + 0,50

Thee
Biologische losse thee  2,35

Fris
Biologisch
Naturfrisk cola  2,65
Naturfrisk orange  2,65
Naturfrisk lemonade  2,65
Naturfrisk eldeflower  2,65
Naturfrisk ginger ale  2,65

Walden ice tea - lemon & lemongrass  2,65
Walden ice tea - peach & jasmine  2,65

Sap
De Appelaere appelsap  3,00
De Appelaere perensap  3,00
De Appelaere sinaasappelsap  3,00

Earth Water sparkling/still  2,20

Of je taart lust
Een dikke cheesecake bij de koffie omdat de zon (niet) 
schijnt, een fijne taart om het midden van de week te 
vieren of gesorteerde gebakjes omdat je oma jarig is…
Zoek niet langer, je kunt bij ons terecht! 

Dagvers gebak vind je altijd in onze vitrine, taarten en 
gesorteerde gebak kun je gemakkelijk bij ons bestellen. 
Super snel en (bijna) alles kan!

Jouw plek voor knispervers brood, koeken en brownies om van te houden en luchtige croissants 
om van te smullen. Rustig genieten van koffie en een ontbijtje? Blijf  lekker even zitten. Snel door? 

Kan ook, on the go regelen we zo.

Openingstijden:  ma - zat: 8.00 uur t/m 17.00 uur

Online:   thebreadcompanyzwolle

Website:  www.thebreadcompany.nl/zwolle

Contact
Lekkere of  stevige trek? Kom langs in de winkel! Ook voor een 
vraag of  bestelling ben je natuurlijk welkom! Mailen of  bellen kan ook: 
zwolle@thebreadcompany.nl of  038 - 785 47 68


