
 
 

 
 
Op zoek naar een unieke locatie voor een borrel, verjaardag, jubileum of bedrijfsuitje?  

De theekamer en de vide is zeer geschikt om met een grotere groep een familiereünie of 
verjaardag te vieren. Ook voor een vergadering of bedrijfspresentatie is de theekamer 
geschikt. Wij kunnen hierbij een ontbijt, lunch of een high tea serveren, maar koffie, thee 
met taart kan natuurlijk ook. 

In overleg zijn er meerdere mogelijkheden, zo kan je bijvoorbeeld ook ‘s avonds met een 
groep van minimaal 30 personen bij ons te eten. Bel ons voor reserveringen of meer 
informatie: 020- 4898 000. 

Ontbijt Arrangementen: 
Bakkersontbijt (croissant, roggerozijnenbrood, ontbijtbroodje, 
zuurdesembrood, stokbrood, boter & jam, ham & kaas met koffie of thee en 
een kleine fruitshake of jus d'orange.) 

€ 15,70 

Frans Ontbijt (croissant, roggerozijnenbrood, stokbrood, boter & jam met 
koffie of thee en een kleine fruitshake of jus d'orange.) 

€ 11,50 

Hollands Ontbijt (beschuit, roggebrood, ontbijtkoek, zuurdesembrood, 
boter, jam, hagelslag en kaas.) 

€ 13,35  

Ontbijt met wentelteefjes (Wentelteefjes van brioche met boter, 
ahornsiroop en honing.) 

€ 12,20  

Warmoes Ontbijt (rogge-rozijnenbrood, scone naar keuze, boter & jam 
met koffie of thee en een kleine fruitshake of jus d'orange.) 

€ 10,40  

Yoghurt-granola ontbijt (Boerenlandyoghurt met met huisgemaakte 
granola (haver- en tarwevlokken, gojibessen, diverse noten en rozijnen) 
met koffie of thee en een kleine fruitshake of jus d'orange.) 

€ 9,95  

 



 
 
 
Lunch Arrangementen: 
Broodjes Lunch (koud): Glas jus d'orange, thee 
naar keuze, melk of karnemelk. Bakkersbroodjes 
met diverse soorten beleg en 'smeerseltjes'. Plak 
rogge-rozijnenbrood, scone met room en jam. 
Kopje koffie, espresso, cappuccino of koffie 
verkeerd*.  
 

€ 19,85  

Warme Lunch: Glas jus d'orange. Thee naar 
keuze, melk of karnemelk. Soepje van de dag. 
Gevulde warme broodjes, met gemengde salade. 
Puntjes taart en kopje koffie, espresso, cappuccino 
of koffie verkeerd*  
*Bij groepen boven 10 personen: koffie in kannen. 

€ 25,95  

  

High Tea Arrangementen: 

Bakery Sweets Tea: Fruitshake als 
welkomstdrankje. Thee naar keuze. Scone 
geserveerd met jam en room, puntjes taart 
en diverse friandises.  

€ 17,30  

Late Afternoon Tea: Fruitshake als 
welkomstdrankje. Thee naar keuze. Glas 
wijn, fris of jus d'orange. Klein soepje, 
puntjes quiche en een vingersandwich. 
Puntjes taart, scone met jam en room. 
Fruitsalade en een friandise.  

€ 31,40  

Old Bakery High Tea: Fruitshake als 
welkomstdrankje. Thee naar keuze. Puntjes 
quiche, vingersandwich en puntjes taart. 
Scone met jam en room en een friandise.  

€ 22,80  

Summertime Tea: Fruitshake als 
welkomstdrankje. Thee naar keuze. Scone 
met jam en room, puntjes quiche, 
vingersandwiches en friandise.  
 
Prijzen zijn per persoon en inclusief 9% btw. 

€ 20,50  

  

Tot ziens bij De Bakkerswinkel! 
De Bakkerswinkel, Warmoesstraat 69, Amsterdam Centrum, 
020 4898000 

www.debakkerswinkel.nl 


