Harold komt uit een bakkersfamilie en is letterlijk groot
gebracht tussen de kadetjes en krentenbollen. Als opgeleid
broodbakker vindt hij het nog steeds geweldig om van
meel iets moois maar vooral lekkers te maken.
Daarom bakt hij iedere dag de lekkerste verse broodjes
zelf! En dat proef je. Harold heeft zijn persoonlijke
favorieten uitgekozen die je zeker een keer moet proberen!
Neem nou zijn desembroodjes of suikerbollen en hij word
geroemd om zijn worstenbroodjes.

Tip: bestel je broodjes een dag van te voren om
teleurstelling te voorkomen.

CROISSANT

VOOR BIJ HET ONTBIJT

Croissant

€ 1.30

Melk halfvol 1ltr

€ 2.15

Fristi 1ltr

€ 3.00

Kaas croissant

€ 1.80

Karnemelk 1ltr

€ 2.15

Chocomel 1ltr

€ 3.00

ham/kaas croissant

€ 2.10

Optimel Drink 1ltr

€ 2.85

Appelsap 1ltr

€ 2.85

Chocolade broodje mini

€ 0.80

Sinaasappelsap 1ltr

€ 2.85

LUXE BROODJES

ZACHTE BROODJES
Witte bolletjes 6st.

€ 3.00

Tarwe bolletjes 6st.

€ 3.30

KROKANTE BROODJES
Pistolet wit

€ 0.55

Pistolet bruin

€ 0.55

Kaiserbroodje

€ 0.60

Kaasbol

€ 0.95

Desembroodje wit

€ 0.85

Desembroodje meergranen

€ 0.85

GEBAK

Scones

€ 0.95

Elke dag vers en huisgemaakt.

Scones met jam

€ 1.35

Met ons wisselend assortiment

Suikerbroodjes mini

€ 0.95

is er altijd wel iets lekkers of

Roombroodje

€ 2.25

Roombroodje aardbeien

€ 2.95

plaats een bestelling.

SNACKS
Saucijzenbroodje

€ 2.25

Beemster kaasbroodje

€ 2.25

Worstenbroodje

€ 2.25

Paddenstoelenflap

€ 2.25

Appelflap

€ 2.25

STOKBROOD
Stokbrood wit

€ 1.80

Rustiek stokbrood

€ 2.30

VERSE JUS

€ 6.50

WIST JE DAT?
Probeer ook eens onze koffie to
go. Geniet van een lekkere
cappuccino in de zon
V.A.€ 2.20

O n li n e b e s
t e ll e n o p
w w w .s m a a
k id e e .n l

Elke morgen vers
geperst. Fles 1 liter
voor maar € 6.50

V.A. € 2.50

