
18,95

Gaat u een teamuitje, vrijgezellenfeest. vriendenweekend of bedrijfsuitje organiseren?
Dan kan lekker eten natuurlijk niet ontbreken. Café Brandpunt biedt een aantal
groepsarrangementen aan. We hebben arrangementen om lange wachttijden in de keuken te
voorkomen. Een van de arrangementen die Café Brandpunt biedt, is het luncharrangement
Hieronder vindt u de diverse opties Heeft u (dieet)wensen? Wij denken graag met u mee!

 

BP LuncharrangementBP Luncharrangement

Wij ontzorgen graag
Café Brandpunt biedt voor groepen een aantal arrangementen. Een van deze arrangementen

is gericht op lekker lunchen  Bij een lunch serveren we natuurlijk graag een drankje. 

Dit kan gecombineerd met een drankarrangement of gewoon op rekening. Meer hierover vind

je terug op onze pagina over drankarrangementen.  Bij ontzorgen hoort ook ontzorgd worden

over de rekening. Wanneer jij van tevoren de (bedrijfs-) gegevens doorgeeft,

zorgen wij dat de factuur netjes wordt verstuurd. 

Lunch voor onze groepen

Stap 1: Kies een van de luncharrangementen

Italiaanse tomatensoep, met Parmezaanse kaas en verse pesto
Wisselende soep met groenten, elke week een nieuwe soep van onze keukenbrigade

 
 

Tosti kaas
Tosti ham en kaas

Tosti Hawaï, met ham, kaas en ananas
Tosti MoPeTo, met mozzarella, pesto en tomaat

Tosti Krentenbrood, met geitenkaas, walnoten, vijgenchutney en tijm
 
 

Tilburgse appeltaart geserveerd met slagroom en Schrobbelèr
Vegan chocolade cake, met aardbeien en pistache 

Taart van de maand, Maandelijks een nieuwe taart van onze Patissier Ana

SoepSoep

TostiTosti

ZoetZoet

"Rondje BP"



BP LuncharrangementBP Luncharrangement
"Engelenbak"

Stap 1: Kies een van de luncharrangementen
24,95

"Compleet"

Stap 1: Kies een van de luncharrangementen

Soep & ZoSoep & Zo
Italiaanse tomatensoep, met Parmezaanse kaas en verse pesto

Wisselende soep met groenten, elke week een nieuwe soep van onze keukenbrigade
 
 

Lunchdeal: Twee sneetjes desembrood belegd met ham, kaas, een kroket, spiegelei 
en een glaasje verse jus

Lunchdeal vis: Twee sneetjes desembrood belegd met krabsalade, gerookte zalm, garnalenkroket
en een glaasje versje jus

Vegan lunchdeal:  met bruin vloerbrood met een vegan kroket, hummus, gegrilde groenten, tuinkers
en een glaasje verse jus

 
 

Tilburgse appeltaart met slagroom en Schrobbelèr
Vegan chocolade cake met aardbeien en pistache 

Taart van de maand: Maandelijks een nieuwe taart van onze Patissier Ana

Deal with it!Deal with it!

29.95

SoepSoep
Italiaanse tomatensoep, met Parmezaanse kaas en verse pesto

Wisselende soep met groenten, elke week een nieuwe soep van onze keukenbrigade
Vegan truffelsoep met aardappel, sojaroom, paddenstoelen en peterselie.

 
 

Plank met al het lekkers wat Café Brandpunt te bieden heeft. Diverse soorten brood,,kroketten,
gerookte zalm, krabsalade, roerei, ham, kaas, gerookte kipfilet, hüttenkäse, humus, gegrilde groente.

 

 

Plank met daarop appeltaart, vegan chocoladecake, macarons,

taart van patissier Ana en rood fruit

Grand dessertGrand dessert

Plankje volPlankje vol

ZoetigheidZoetigheid



Stap 2: Inventatiseer de keuzes
We hebben een groot terras, diverse groepen en een kleine keuken. Wat betekent dat
planning cruciaal is om een goede doorgang te garanderen. Wij vragen je om uiterlijk 72
uur voor aanvang van een groepslunch de keuzes  per persoon door te geven. 
Dit doe je per mail. Zo voorkomen we wachttijden en weten we zeker dat we de juiste
mise en place hebben.

Toch een andere wens?
We denken graag met jullie mee. Wil je het menu uitbreiden of juist kleiner maken?
Laat het ons weten en we vinden samen het arrangement wat bij jullie past. Ook op
het gebied van allergieën en dieetwensen denken we graag met je mee

BP LuncharrangementBP Luncharrangement

Café Brandpunt verzorgdt diners voor groepen van 8 tot 80 personen. In de wintermaanden
warm bij ons in het café. In de zomermaanden geniet je ook van onze arrangementen in de
Birra Morreti tuin. Wij verzorgen (bedrijfs) borrels, recepties en (bedrijfs) barbecues.
We verzorgen borrels van 20 tot 100 personen eventueel met bijpassend drankarrangement
en hapjes. Daarnaast is het ook mogelijk om te genieten van een driegangenmenu in de tuin. 
Wil jij je eigen plek weg van de drukte die de terrassen met zich meebrengen? Dan is dit de
perfecte plek!

Binnen of buiten?


