
Duinenstraat 199 - 8450 Bredene - 059/33.18.28 - www.bakkerijdeschacht.com

maandag - dinsdag         6u30 - 18u00
woensdag - donderdag      gesloten
vrijdag - zaterdag        6u30 - 18u00
zondag             6u30 - 17u00
feestdagen           6u30 - 17u00

Tijdens de vakantieperiodes extra open op donderdag

Openingsuren

deschacht



Warme dranken

Koffie’s
Espresso            € 2,80
Espresso deca         € 2,90
Mokka (kleine koffie)      € 2,80
Koffie verkeerd/ Lait russe    € 3,60
Cappucino gestoomde melk    € 3,60
Cappucino slagroomCappucino slagroom      € 3,60
Latte Macchiato        € 3,60
Latte Macchiato met smaakje   € 4,00
(karamel, speculoos of hazelnoot)

Koffie diplomaat        € 5,50
(Glaasje met advokaat en een koffie erop)

Verwen koffie         € 7,50
(Koffie met een glaasje advokaat, 1 macaron, 1 pastel(Koffie met een glaasje advokaat, 1 macaron, 1 pastel

de Nata, 1 praline)

Lipton thee 
Yellow label          € 2,80
Englisch breakfast       € 2,80
Earl grey           € 2,80
Refreshing lemon        € 2,80
Camomile Camomile           € 2,80
Rosehip           € 2,80
Delicate mint         € 2,80
Grean tea Sencha        € 2,80

Warme dranken
Warme melk/ lait chaud     € 2,60
Warme chocomelk/ chocolat chaud € 3,20
Warme chocmelk met slagroom  € 3,70
Choc-o-lait          € 4,50

Kannetje verse thee Mighty Leaf
Organic Earl GreyOrganic Earl Grey        € 5,50
Perfectie van een klassieke thee. goudachtige knoppen 

van rijke organische zwarte theebladeren met citroen-

achtige toets door de organische bergamot. 

(Zwarte thee met Caffeïne)

Green Tea Tropical       € 5,50
Gladde groene theebladeren harmonieus vermengd 

met zoete tropische vruchten.Atioxidant. Rijke smaak.met zoete tropische vruchten.Atioxidant. Rijke smaak.

(Groene thee met minder Caffeïne)

Chamomille Citrus       € 5,50
Thee om rustig bij neer te gaan zitten en langzaam 

van te genieten. Kalmerende Egyptische kamille-

bloempjes met subtiele fruitstukjes.

(Herbal infusion zonder Caffeïne)

Wild Berry HibiscusWild Berry Hibiscus       € 5,50
Een levendige en zoete kruiden infusie met hibiscus 

en een weelderige mix van vlierbessen, bosbessen en 

aardbeien.



Koude dranken en alcoholische dranken

Frisdranken
Cécémel           € 3,00
Looza sinaas          € 3,00
Looza appelsap        € 3,00
Vers sinaasappelsap       € 5,50
Schweppes tonic        € 3,00
Schweppes mojito (0% alc.)Schweppes mojito (0% alc.)    € 3,00
Eaulala plat/ bruis        € 2,60
Fanta/ Sprite          € 2,60
Coca Cola/ zero         € 2,60
Ice Tea            € 3,00
Tönissteiner citron       € 3,00

Smoothies
Mango ParadiseMango Paradise        € 6,00
(Mango, Passievrucht, Ananas, Citroen)

Strawberry Split        € 6,00
(Aardbei, Banaan, Papaya, Kers)

Bieren
Jupiler            € 2,50
Jupiler 0,0%          € 3,00
Leffe blond/ bruinLeffe blond/ bruin        € 3,80
Chimay blauw         € 4,20
Duvel            € 4,20
Kriek Liefmans         € 3,00

Cava
Cava Pere Ventura 25 cl     € 10,00

Cava en wijnen Douchy
La Maridelle chardonnay  25 cl   € 7,00
La Maridelle Rosé 25 cl      € 7,00
La Maridelle Merlot 25 cl      € 7,00
Cava brut Olivier Douchy 37,5 cl  € 20,00
Cava brut Olivier Douchy 75 cl   € 30,00

Champagne Brut 
     37,5 cl      € 30,00 
    75 cl        € 50,00

Champagne Brut Rosé 75 cl  € 55,00

Champagne Blanc de Blancs  € 60,00
Millésimé 75 cl     



Soep
Soep van de dag + brood/ potage du jour + pain               € 6,00

Croque
Croque monsieur zonder groenten         1 stuk         € 4,50
                      2 stuks         € 7,00

Croque monsieur  met groenten          1 stuk         € 7,00
                                            2 stuks         € 9,00

Croque hawaï met groenten            1 stuk         € 7,50
                      2 stuks         € 10,00

Gebak/ Gateaux
Gebak naar keuze uit het volledige assortiment.

Prijs varieert tussen € 3,20 en € 5,00 
(consumptie ter plaatse bedraagt 1 euro bovenop 
de meeneemprijs)de meeneemprijs)

Le prix varie entre € 3,20 et € 5,00 
(consommation sur place est 1 euro en 
plus du prix à emporter)

Lunch en gebak



Ontbijten en belegde broodjes

Ontbijten
Koffiekoek naar keuze met boter                     € 2,20
Pistolet naar keuze met kaas en boter                   € 2,20
Croissant belegd met boter, kaas en ham                  € 2,60

Ontbijtformule 1   2 pistolets met kaas en boter             € 4,40
Ontbijtformule 2   2 koffiekoeken naar keuze met boter          € 4,40
Ontbijtformule 3 Ontbijtformule 3    1 koffiekoek, 1 pistolet, kaas, confituur en boter      € 4,80
Ontbijtformule 4   2 koffiekoeken, 2 pistolets, confituur, boter, choco,     € 9,00
         speculoospasta, paté, kaas en ham, peperkoek
Ontbijtformule 5   3 pistolets,  boter, kaas en ham, 2 soorten  beleg       € 9,00
         (keuze uit américain, krab, tonijnsalade, kip curry, 
         zalmsalade, vleessalade of noordzeesalade)
Extra bord en bestek                         € 1,50

Extra’s bij uw ontbijtExtra’s bij uw ontbijt
Yoghurt met granola                         € 2,00
Hard of zacht gekookt eitje                       € 2,00
Stuk fruit (keuze uit appel, banaan, appelsien, kiwi, mandarijn)         € 2,00
Extra portie beleg                          € 2,00
Smoothie (zie koude dranken)                      € 6,00
Vers fruitsap                             € 5,50

Belegde broodjes/ pains garnisBelegde broodjes/ pains garnis (salade, komkommer, tomaten en eitjes)
Half stokbrood
Kaas en ham/ jambon et fromage                     € 4,80
Américain                              € 5,00
Martino                              € 5,00
Krabsalade/ salade de crab                       € 5,00 
Tonijnsalade/ salade de thon                      € 5,00
Kip Curry/ poulet curryKip Curry/ poulet curry                         € 5,00
Vleessalade/ salade de viande                      € 5,00
Zalmsalade/ salade de saumon                      € 5,20
Noordzeesalade                            € 5,20

Belegde pistolet
Pistolet belegd naar keuze met groenten                  € 3,00
Pistolet belegd naar keuze zonder groenten                 € 2,50
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