
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baguettes 

▪ Baquettes ham kaas uit de oven  € 7,95 
Tomatensalsa, ham, kaas, tomaat, oregano 

▪ Baquettes ham uit de oven   € 7,95 
Tomatensalsa, tomaat, oregano 

▪ Baquettes  kaas uit de oven   € 7,95 
Tomatensalsa, kaas, tomaat, oregano 

▪ Baquettes gebakken ham    € 7,95 
Met sla, komkommer, mosterd dressing. 

 

Vloerbrood of zacht broodje 

Geserveerd met een heerlijke garnering van sla,  
tomaat, komkommer, pasta en dressing. 
Keuze uit een zacht broodje of 2 sneeën vloerbrood, 
bruin of wit brood. 

                                  Zacht broodje    vloerbrood 

▪ Kaas (jong belegen)  € 3,75   € 6,95 
▪ Achterham   € 3,75  € 6,95 

▪ Huisgemaakte kroket 
2 stuks       € 7,95 
1 stuks    €4,10    

▪ Gezond   € 4,30  € 6,95 
▪ Paling    € 8,95             €13,95 
▪ Brie    € 5,20  € 7,50 
▪ Eiersalade (huisgemaakt) € 3,80  € 6,45 
▪ Tonijnsalade (huisgemaakt) € 7,40  € 9,95 
▪ Schotse gerookte zalm  € 8,10  € 9,95 

mosterd-dillesaus 

▪ Carpaccio   € 6,95  € 8,95 
Parmezaanse kaas, 
truffelmayonaise, pijnboompitjes  

▪ Avocado (vegan)  € 5,20  € 7,50 
Mix van noten, komkommer, tomaatjes, sla, 
Avocado en citrus vinaigrette 
 

▪ Maand broodje 
Zie krijtboord, led scherm, of flyer.  
 

Tosti’s & panini  
Geserveerd met breadsticks, huisgemaakt.                                     

▪ Belegen kaas en/of achterham € 4,50 
▪ Hawaï      € 5,50 

Ham, kaas, ananas, pijnboompitjes. 

▪ Kipfilet spekjes   € 6,80 
Jalapeño peper, kaas en chilisaus 

• Brie met walnoot en honing  € 7,50 
• Brie pesto green en tomaat  € 7,95 

 

Croissant 
 

▪ Naturel     € 1,95  
▪ Jam van de dag    € 2,95 
▪ Kaas/ham warm of koud  € 3,95 
▪ Ham warm of koud   € 3,50 
▪ Kaas warm of koud   € 3,50 

 

Soep  
Geserveerd met vloerbrood (donker of wit) 
en breadsticks huisgemaakt                                                                    

▪ Soep van pomodori tomaten  € 5,50 
met verse pesto                                           

▪ Soep van de maand   € 6,50 
 

Maaltijd salades 
Geserveerd met vloerbrood (donker of wit)  
en huisgemaakte breadsticks 

 
▪ Salade Caesar     € 9,60 

Kipfilet met spekjes, tomaat, ei, komkommer, 
pijnboompitjes en caesar dressing 

▪ Salade gerookte zalm   €12,50 
Gerookte zalm, ei, kappertjes, rode ui,  
tomaat noot en Citrus vinaigrette 

▪ Salade tonijn    €10,60 
Tonijn, rode ui, augurk, komkommer, 
tomaat noot en balsamico dressing 

▪ Salade avocado (vegan)   € 9,60 
Mix van noten, tomaat en Citrus vinaigrette 

▪ Salade Carpaccio 
Carpaccio truffel pijnboompitjes tomaat  
Komkommer en noot   €12,50 
 

         Specials 
Geserveerd met een heerlijke garnering van sla,  
tomaat, komkommer, noot, pasta en dressing. 
Twee sneeën vloerbrood, donker of wit. 

 

▪ Uitsmijter ham kaas  € 8,80 
+Bolletje huzarensalade  

▪ Uitsmijter spek kaas  € 8,80 
+Bolletje huzarensalade 

▪ 12 uurtje twijfelaar   € 9,80 
Huisgemaakte kroket, ham, kaas, bolletje 
huzarensalade 

▪ 12 uurtje de luxe   €11,80 
Zalm, carpaccio, bolletje eiersalade 

▪ Pasteitje kip ragout   € 6,25 

   
 

Snacks 
 
▪ Worstenbroodje (rundvlees) € 2,70 
▪ Saucijzenbroodje (rundvlees) € 2,85 
▪ Pizzabroodje   € 2,85 
▪ Frikandellen broodje  € 2,85 
▪ Ham/kaas broodje                          € 2,85 
▪ Kaasbroodje                                    € 2,85 
▪ Satébroodje   € 2.85 
▪ Portie bitterballen (8 stuks)            € 5,95 
▪ Broodplankje met kruidenboter € 5,95 

Olijven en div. dips 
▪ Borrelgarnituur (8 stuks)   € 5,95 
▪ Rundvleeskroket (eigen keuken) € 2,10 
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Gebak 
Divers gebak uit eigen bakkerij vanaf                     
o.a. Chipolata, Nougatine, Appelpunt etc.        € 2,90 
Gluten vrij Nougatine            € 2,90 
Lactosevrij            € 2,95                                                                  

 
IJscoupe (zomer periode verkrijgbaar.) 
Softijs met slagroom         €3,95 
Softijs met kersen en slagroom                      €4,95 
Softijs met aardbeien en slagroom       €4,95 
Softijs met nougatine-schuim en slagroom   €4,95 
Softijs met karamel en slagroom        €4,95 
Softijs met boerenjongens en slagroom       €4,95 
Softijs met advocaat en slagroom        €4,95 
Softijs met chocoladesaus en slagroom       €4,95 
Kinderijsje met aardbeiensaus/slagroom      €3,95  
 
Hand softijs binnen verkrijgbaar.  

 
Warme dranken   
Koffie                  € 2,45 
Grote koffie      € 3,85 
Espresso      € 2,30 
Dubbele espresso     € 3,80 
Cappuccino      € 2,55 
Latte Macchiato    € 3,85 
Koffie ‘Lithse bakkertje’ 
Met karamelsiroop, slagroom                €4,05 
Koffie ‘Noisette’ 
Met hazelnootsiroop, slagroom                     €4,05 
Koffie ‘Ammaretto’ 
Met amandellikeur en slagroom                    €4,05 
Koffie ‘de Luxe’     
Belgische bonbon en slagroom    €4,05 
Thee                                                              €2,70  
diverse thee los geserveerd 
Verse Gember thee met honing   €2,85 
Verse muntthee met honing    €2,85 
Warme chocolademelk    €2,80 
Warme chocolademelk met slagroom   €3,50 
 
 
 
 
 

Frisdranken 
Coca-Cola regular 0,2l      € 2,45 
Coca-Cola zero sugar 0,2l            € 2,45  
Coca-Cola light 0,2l       € 2,45 
Chaudfontaine still 0,25l     € 2,25 
Chaudfontaine sparkling 0,25l    € 2,25 
Fanta orange 0,2l         € 2,45 
Fanta cassis 0,2l        € 2,45 
Sprite refresh 0,2l        € 2,45 
Ice Tea 0,2l                € 2,80 
Schweppes appelsap 0,2l                         € 2,60 
Schweppes bitter lemon 0,2l       € 2,85 
Schweppes Indian tonic 0,2l        € 2,85 
Schweppes ginger ale 0,2l        € 2,85 
Verse jus d’orange     € 3,30 
Fristi  0,2l         € 2,60 
Chocolademelk 0,2l       € 2,60 
 

Bieren 
Grolsch 0.2L      €2.40 
Grolsch 0.4L      €3.95 
Grolsch Weizen     €3.45 
Grimbergen Blond/Dubbel/Tripel   €3.95 
Seizoenbier bierbrouwerij   €2,95 
Radler 0.0%      €2.85 
Radler 2.0%      €2.85 
  

Wijnen 
Rood Côte soleil – Merlot    €3.60 
Wit Côte soleil – Chardonnay   €3.60 
Rosé Côte  soleil – Rosé   €3.60 
Hugo met ijs en munt                                   €3.60 
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Heeft u een allergie? Meld het ons! 

Lithse Bakkertje Free 
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