Bazel Ontbijt

Bazel Sandwiches op Desembrood

Frans ontbijt; croissant met jam en boter,
toast en twee eitjes
Engels ontbijt; bacon, worstjes, tomaat,
portobello, bonen, toast en twee eitjes
Hollands ontbijt; drie eieren uitsmijter met
boerenham en Stolwijker kaas
Drie eitjes met toast en boter
Toast met boter en jam

€ 8,50
€12,50
€10,50
€ 7,50
€ 4,50

Eggs Benedict met beenham of portobello
Eggs Benedict met gerookte zalm
Yoghurt, vegan met vers fruit
Yoghurt, vegan met granola
Vers fruit
2 pannenkoeken met poedersuiker
Croissant met jam en boter

€ 9,50
€10,00
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,50

Pindakaas, home-made, notensla,
komkommer Atjar tjampoer
Eitjes salade, bieslook en cresson
Zalm, gerookt, avocado, sla
limoenmayonaise
Kaas Beemster extra oude
tomatenchutney en pickles
Beenham, truffelmayonaise, sla en
rode quinoa
Hummus met mangochutney, notensla
zwarte sesam en geroosterde groenten
Tonijnsalade met komkommer,
kappers, rode ui en waterkers
Pastrami, warm met zuurkool, kaas en
Amsterdams zuur

€ 6,50
€ 7,50
€10,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 9,00

Bazel Burgers met El Jefe Nachos & Salsa

Bazel Tosti’s op Bio Brood
Kaas (Stolwijker pittig belegen)
Oude kaas (Beemster extra oud)
Tuna melt

€ 4,50
€ 5,50
€ 6,00

Bazel Soepen met Desembrood
Rode linzensoep met limoen, kokosmelk
en koriander
Soep van de dag

€ 6,50
€ 6,50

Tosti combo
Soep en tosti naar keuze vanaf

€ 9,50

Rund, Blonde d’Aquitaine, chipotlemayonaise, Amsterdams zuur en sla
Kip, vrije uitloop kipfilet met
tomatenchutney en romaine sla
Portobello met truffelmayonaise,
notensla en Parmezaan

€10,50
€10,50
€ 9,50

Bazel Zoetigheden
Appelschnitz van patisserie Kuyt
Diverse patisserie uit onze virtrine v.a.

€ 4,00
€ 3,00

Bazel High Tea
Bazel Salades met Desembrood
Caesar Salad met vrije uitloop kip,
ansjovis, Parmezaan en gepocheerd ei
Salade met geroosterde groenten,
zongedroogde tomaat en rode quinoa

€11,50
€ 9,50

Nagenoeg alle producten zijn of kunnen glutenvrij

Scones met jam en clotted cream,
sandwiches, zoetigheden, verse thee
Vanaf 2 personen te bestellen p.p.

€18,50

Bazel Borrelhappen
Nacho’s premium El Jeffe uit de oven, kaas,
koriander, jalapenos, rode ui, tomaat,
El Jefe salsa
€ 7,50
Gemengde noten
€ 3,50
Padron pepers
€ 4,50

Extra toppings voor al onze gerechten
Uienringen, jalapeno pepers, tomaat, tomatenchutney, bonen, chipotle mayonaise,
waterkers, avocado
€ 0,50
Beenham, bacon, worstjes, spianata picante, pastrami, Stolwijker kaas, portobello, ei, padron peper € 1,00
Gerookte zalm, oude Beemster, 2 sneetjes bio toast, vers fruit
€ 1,50
Zoete toppings
Vanille ijs (+0,50), caramel saus, slagroom, golden syrop, esdoorn siroop

€ 0,50

