Op visite bij Nobel’s Brood
Dranken
Espresso
Café noir
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Dubbele espresso
Warme choco (slagrooom + € 0,30)
Thee (zwart/groen/groen jasmijn/wit/rooibos)
Thee (munt/gember)
Kinder cappuccino
Bio appelsap
Bio perensap
Sinaasappelsap
San pellegrino (limonata/aranciata rosso)
Aqua panna / San pellegrino
Melk (halfvol/vol/karnemelk)
Siroop
Extra shot espresso
Soya- havermelk ipv melk

Eten
€ 1,75
€ 1,85
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 1,95
€ 2,25
€ 1,95
€ 0,50
€ 1,95
€ 1,95
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,25

Weetje:

In onze koffiemolen zitten de Colombiaanse
bonen van Lebon (juist ja, Nobel achterstevoren!), een kleine
Amsterdamse koffiebrander die de bonen pas in Nederland
roostert en rondbrengt in een oude eend. Wij serveren dus
kakelverse koffiebonen die hoogstens twee weken geleden
gebrand zijn. En de volle boerenmelk waar wij mee schuimen
(en die wij ook serveren) komt van wel heel blije koeien uit
Molenaarsgraaf! Het zuurtje in de koffie en het zoete van deze
melk: c'est vraiment très délicieux!

Zoet en een zoutje
Citroencake
Appelcake
Wortelcake (met walnoot)
Bananencake (met walnoot)
Chocoladecake
Appeltaart
Havermoutkoek
Chocoladekoek
Speltkoek (met cranberries)
Kokosmakroon
Pastel de nata
Pretzel (met zeezout)

€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,95
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,00
€ 1,50

Frans ontbijt

€ 4,95

Een Frans ontbijt bestaat uit: roomboter croissant, snee volkoren
zuurdesembrood, warme drank naar keuze, sinaasappelsap, ietwat
gezouten boeren roomboter en jammetjes, honing, zeemansboter
en chocopasta uit de buurt (bio kaas uit Kinderdijk erbij kan natuurlijk
ook + € 1,50 extra)

Snee krentenwegge met
ietwat gezouten boter ( met kaas + € 0,75)
Snee suikerbrood met
ietwat gezouten boter

Croissant met jam
Pain au chocolat
Pain aux raisins
Standyoghurt met granola
Desembrood met bio kaas
Desembrood met Serranoham
Desembrood met gerookte zalm
Desembrood met zoete smeersels
Desem tosti ham/bio kaas
Soep van de week (met stukje brood)
Soep met desembrood met bio kaas
Soep met desembrood gerookte zalm
Soep met desembrood serranoham

€ 1,75
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,35
€ 1,35
€ 2,50
€ 2,75
€ 4,00
€ 4,00
€ 1,75
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,50
€ 6,75
€ 6,75

Voor fijne kiekjes van
Dordrecht en Nobel’s Brood,
zie ook Instagram & Facebook
@nobelsbrood
#elkedagvakantie

Bonjour, c’est lundi!
Hiep hoi! Vanaf maandag 1 oktober a.s. zijn wij ook op maandagen geopend van 7:30 tot 16:00 uur. Fijn dat je nu alle
dagen van de week terecht kunt voor je favoriete brood, een mooie cappuccino “to go” (maandagochtend op weg
naar je werk wellicht heel erg nodig) en de grootste eierkoeken die er in Nederland te vinden zijn! En o ja, nu kun je
ook eindelijk op maandag een ontbijtje op bed laten bezorgen.

Voorlees-eierkoek-uurtje
Op maandag 1 oktober, maandag 15 oktober, maandag 29 oktober, maandag 12 & maandag 26 november a.s. zijn er
weer voorlees-eierkoek-uurtjes! Buurvrouw Annette leest in ons charmante huiskamerrestaurantje de mooiste
verhalen voor aan de allerkleinsten. Heel klein en lieflijk. Met limo & eierkoek!
Aanvang: 10:00 uur.

Petit-déjeuner aan de deur
Toet-toet! Onze mooie lelijke bezorgeend uit ’73 bezorgt elke dag van de week ontbijtjes in Dordrecht en
Zwijndrecht. Verras je geliefde, ouders, oma, buurvrouw, vriend, geheime liefde of collega met een heus ontbijt aan
de deur! Te bestellen via onze webshop.

Appelstroop
Ja heus, wij verkopen weer appelstroop! Van een andere boer, dat wel. De zoektocht heeft even geduurd omdat
geen enkele andere appelstroop kon tippen aan de vorige en voor minder gaan we natuurlijk niet. Maar dan
nu…appelstroop van De Stroopstoker! Appelstroop gemaakt van 100% Jonagold appelen uit Limburg; super puur en
uniek in haar smaak.
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