Lunchkaart
WELKOM

TERUG

BIJ

CAFÉ

BOLLE

EN

CAFÉ

BRANDPUNT

O, WAT HEBBEN WE JULLIE DE AFGELOPEN MAANDEN GEMIST.
GELUKKIG STAAN WE WEER VOOR JULLIE KLAAR.
IK HOOR JE JEZELF AFVRAGEN: 'ZIT IK NU BIJ CAFÉ BOLLE OF
CAFÉ BRANDPUNT?'
CAFÉ BOLLE EN CAFÉ BRANDPUNT DELEN DE KOMENDE PERIODE
HET TERRAS, DE KAART EN HAAR PERSONEEL.
JE KUNT DUS NU HET BESTE VAN TWEE WERELDEN PROEVEN.
DOE DE GEZONDHEIDSCHECK EN SCROLL NAAR BENEDEN VOOR
ONZE DRANKENKAART.

Hoesten

Koorts

verkoudheids
klachten

Benauwd

Reuk-en/of
smaak verlies

Huisgemaakte
Soepen

Tosti's
MET

HUISGEMAAKTE
BRANDPUNT

BOLLE

OF

SAUS

Tosti kaas
Kaas
Tosti ham en kaas
Ham - kaas
Tosti Hawaï
Ham - kaas - ananas
Croque Madame
Ham - kaas - gebakken ei
Croque Italian
Mozzerela - pesto - tomaat
Tosti Thomas
Dubbele tosti met kaas – kipfilet-tuinkruiden
Tomaat – spekjes – verse pesto
Tosti Brandpunt
Dubbele tosti met kaas – ui – salami
Tomaat – champignons – oregano

€ 4,55
€ 4,95
€ 5,25
€ 5,35
€ 5,75
€ 7,75

Italiaanse Tomatensoep
Met Parmezaanse kaas en verse pesto
Gele paprikasoep
Licht gebonden soep van gele paprika's en saffraan,
met een garnituur van venkel en gerookte forelfilet

€ 6,50

Uitsmijters
ZOWEL

OP

BROOD

€ 7,75

€ 5,98

WIT

TE

ALS

BRUIN

BESTELLEN

Uitsmijter naturel
Twee sneetjes desembrood met drie eieren
Uitsmijter Brandpunt
Drie sneetjes desembrood en vier eieren
met ham, kaas, spek, tomaat, ui en champignon
Extra ingrediënten, per ingrediënt
Ham, kaas, spek, salami, kipfilet (+ € 1,00)
Tomaat, champignon, ui (+ €0,70)

€ 7,95
€ 12,55

Broodjes
GESERVEERD

OP

EEN

Lunchdeal

BOERENBOL

Warme kip piri-piri
Boerenbol - kipfiletreepjes - pikante marinade - Bolle burgersaus
Hummus kip
Gerookte kipfilet - gegrilde groente - tomaat - rode ui, hummus en avocadocrème

€ 8,90
€ 9,95

Sandwiches
TE

BESTELLEN
ALS

OP

BRUIN

ZOWEL

BROOD

12 uurtje
€ 12,55
Twee sneetjes desembrood belegd met:
ham - kaas - kroket - spiegelei en een
kopje tomatensoep

Vegan

WIT

Clubsandwich
€ 11,55
Drielaags desembrood met ham - kaas - gerookte kipfilet - bacon - tomaat komkommer en mosterdmayonaise
Carpaccio
€ 10,95
Desembrood met carpaccio van ossenhaas - radijs - Parmezaanse kaas - pittenmix
- krulandijvie en gefermenteerde knoflookmayonaise
Vissandwich
€ 11,95
Drielaags desembrood met gerookte zalm - krabsalade - rode ui - komkommer kappertjes - gekookt eitje - honingmosterddressing en Hüttenkäse

Sandwich hummus
Gegrilde groene - tomaat - rode ui hummus en avocadocrème

€ 9,95

Vegan saté
€ 15,95
Vegan saté van tempeh met cassave atjar en satésaus. Geserveerd met frietje

Warme lunch
BP Burger
100% runderburger op een sesam-briochebol,
met een romige burgersaus en frietjes
Extra ingrediënten, per ingrediënt
Bacon, cheddar, gekarameliseerde uien
Runderkroketten
Twee kroketten van de Bourgondiër op wit of bruin desembrood ,
met mosterd of mayonaise
Kipsaté
Sous vide gegaarde saté van kippendijen met satésaus, kroepoek,
gebakken uitjes en atjar. Geserveerd met frietjes.

Voor de kids

Kidslunch
Twee sneetjes wit of bruin brood met ham kaas - jam, zodat je lekker zelf kunt smeren
Kids snack
Keuze uit frikandellen, kipnuggets of kroketten,
geserveerd met frietjes - appelmoes - ketchup en mayonaise

Salades
€ 15,95

€ 0,90
€ 9,55

€ 14,95

Steaksalade
€ 15,50
Carpaccio - biefstukreepjes - pijnboompitten pompoenpitten - rode ui - Parmezaanse kaas cherrytomaatjes - gefermenteerde knoflookmayonaise
Burrata salade (v)
€ 13,95
Gemarineerde tomaten -rucola - pijnboompitten,
basilicum - Provençaalse kruiden - gerookt zeezout balsamico en burrata
Zalmsalade
€ 15,90
Gamba’s - gerookte zalm - gekookt ei - krieltjes cashewnoten - honingmosterd

Lekker bij de koffie
Tilburgse appeltaart
Appel kruimeltaart met slagroom en Schrobbelèr

€ 4,45

