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Customer: Bij Merel in Bergen

ontbijtjes
rustig aan opstarten

9.95

vers sapje naar keuze

red juice . jus d’orange . green juice

croissant
met jam of kaas

huisgemaakt bananenbrood

fit en fris beginnen

12.95

vers sapje naar keuze

red juice . jus d’orange . green juice

yoghurt met fruit en granola
huisgemaakt bananenbrood
*andere ontbijtbowl: acai . green . of l’oceane

+ 2.00

lekker lui doen

19.95

vers sapje naar keuze

red juice . jus d’orange . green juice

croissant . zuurdesem bolletje
jam . kaas

yoghurt met fruit en granola
gekookt eitje
huisgemaakt bananenbrood

Bij Merel bezorgt bij u thuis of op uw vakantieadres!

Graag de avond ervoor uw bestelling doorgeven, dan zorgen wij dat uw
ontbijtje de volgende morgen versgemaakt bij u wordt bezorgd.
Bel, mail naar info@bijmerel.com of whatsapp +31 619224351 om
uw bestelling door te geven.
Wij bezorgen gratis in Bergen.
Kofﬁe of thee erbij? Dat kan natuurlijk!

Plein 75, Bergen • 072 74 36 005 • facebook/bijmerel
instagram: @bijmerel •
Bij Merel/broodhuis
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Als je me zoekt? Ik ben
kofﬁe en taart
glutenvrij . lactosevrij . suikervrij . huisgemaakt
elke dag vers gebakken brood, broodjes en croissants
zuurdesem. spelt . lactosevrij . biologisch . geen toevoegingen
ontbijt en lunch
versgeperst sap en smoothies
bijzondere en duurzame cadeaus
Bij Merel streven we naar gebruik van zoveel mogelijk biologische
producten en duurzame verpakkingsmaterialen
kofﬁe, taart, lunch, alles kan ook to GO!
Bij Merel werken we samen met kleine enthousiaste ondernemers
die bijzondere en vernieuwende en vooral duurzame producten maken
een allergie? laat het ons weten
elke dag open
ma-vr 8.30 - 17:00
za-zon 9:30 – 17:00
bestellen of bezorgen? dat kan! vraag naar de mogelijkheden!

Plein 75, Bergen • 072 74 36 005 • facebook/bijmerel
instagram: @bijmerel •
Bij Merel/broodhuis

