dag
kaart
ontbijt

10:00 - 12:00 uur:

Prijs

Yoghurt met huisgemaakte granola en vers fruit

5.5

Scrambled eggs met toast en verse tijm

5

+ bacon

1

+ gegrilde tomaat

1.5

Croissant met jam en boter

2.75

tosti

10:00 - 17:00 uur:
met huisgemaakte ketchup
Tosti met jong belegen kaas

4.5

Tosti met geitenkaas en rucola

5.5

Tosti met jong belegen kaas en boerenham

5.5

Tosti met geitenkaas en chorizo

6

soepen

10:00 - 17:00 uur:
met versgebakken landbrood en boter
Pompoensoep met beurre noisette van tijm
en knoflook

beak to basic

6.5

10:00 - 17:00 uur:

Uitsmijter met 3 eieren

6.5

+ kaas

1

+ ham

1

+ tomaat

1

+ bacon

1

Clubsandwich met tomaat, sla, komkommer,
kippendijen, krokante bacon, jonge kaas
en Baek’s clubsaus

9.5

2 kroketten met wit brood en grove mosterd

7.5

baek’s patisserie

4

Citroentaart

4

Drie lagen chocoladetaart

5

Baek chocolate bar

4

10:00 - 12:00

LUNCH
12:00 - 17:00

baek’s classics

Sandwich

maaltijd
salade*

Krokant eitje met uimarmelade
en mosterdmayonaise

7

10

Warme geitenkaas met appelstroop,
pastinaakchips en noten

7

10

Gemarineerde zalm met crème fraîche
van mierikswortel, en citroen

9

12

Eendenborst met pruimencompote
en gebrande hazelnoten

8

11

Lichtgerookte ribeye met gepofte zilverui,
gegrilde paprika en truffelmayonaise

10

13

koud 12:00 - 17:00 uur:

* maaltijdsalades worden geserveerd met
versgebakken landbrood en boter

baek’s classics

warm 12:00 - 17:00 uur:
Baek Burger. Hamburger met tomaat, kropsla, ui,
krokant gebakken bacon en oude kaas
Keuze uit 4 sauzen: Birambi mayonaise / Baek’s Ketchup /
Chimichurri mayonaise / Truffelmayonaise + 0.5

12.5

Gegrilde 1/2 kip. Kip met aioli, gebakken aardappeltjes in
rozemarijn knoflookolie en gegrilde courgette

15.5

Steak met frites. Gegrilde runderbavette met verse frites,
veldsla en huisgemaakte jus

17.5

Gebakken kabeljauw. Vis van Schmidt met verse tagliatelle
gepofte tomaatjes, citroen en dille roomsaus

17.5

Truffelrisotto. Risotto met bospaddestoelen, Grana Padano,
truffel en rucola

14.5

bijgerechten
Verse frites met mosterdmayonaise

3.5

Babyleaves

3.5

10:00 - 17:00 uur:

Appeltaart

ONTBIJT

www.baekrotterdam.nl
blaak 329 rotterdam
@baekrotterdam

