Borrel & Diner
kaart
GELUKKIG, WE KUNNEN WEER GAAN BORRELEN!
MAAR WAAR DOE JE DAT? BIJ CAFÉ BRANDPUNT NATUURLIJK!
WE HEBBEN AFGELOPEN PERIODE HARD GEWERKT AAN ONZE NIEUWE KAART.
DIT ZIE JE ZOWEL TERUG OP DE BORREL- EN DINERKAART ALS OP DE DRANKENKAART
ONZE WARME EN KOUDE HAPJES ZIJN WAT KLEINER GEPORTIONEERD,
ZODAT JE MEERDERE GERECHTJES KUNT KIEZEN.
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Saté
Malse saté van kippendijen met satésaus,
kroepoek en gebakken uitjes
Kogelbiefstuk
Pannetje Schotse kogelbiefsuk gegarneerd met
seizoensgroenten en salsa verde
Chickenwings
Kippenvleugels uit de oven met sriracha mayonaise
Sticky Ribs
Sweet & sticky ribs geserveerd met knoflookmayonaise en
coleslaw
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Champignons
Knoflookchampignons met
gerookt zeezout en peterselie
Zoete aardappelfriet
Geserveerd met truffelmayonaise

€ 10,00

€ 7,00
Nacho’s
Nacho’s uit de oven – cheddarkaas
salsa - zure room - bieslook
Salsa gehakt +€ 1,00
Guacamole +€ 0,80
Jalapeños +€ 0,80

€ 11,00

€ 17,00
Nacho’s XXL
Nacho’s uit de oven – cheddarkaas
salsa - zure room - bieslook
Salsa gehakt +€ 1,00
Guacamole +€ 0,80
Jalapeños +€ 0,80

Nacho's

€ 4,50

€ 5,00
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Plankje brood
Met 3 soorten dipjes

€ 6,95

Ansjovis
Blikje ansjovis in olijfolie

€ 4,50

Oude kaas
Met walnoten en druiven

€ 5,50

Olijven
Licht pittige en bittere olijven

€ 4,00

Manchego
Traditionele harde Spaanse kaas

€ 7,00

Cornichons
Kleine knapperige augurkjes

€ 4,00

Krokantjes
Naturelchips
Gerookte amandelen
Japanse mix
Cashewnoten

€ 2,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00

Borrelplanken
SHARING
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Bruin fruit
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Borrelplankje
Oude kaas – Spaanse fuet – olijven – rookamandelen
Borrelplank
Manchego –oude kaas– prosciutto – salami de Milano –
Spaanse fuet – olijven – bittergarnituur – cornichons –
Turks brood – rookamandelen – zoute stengels
Borrelplank XL
Manchego – oude kaas – prosciutto – salami de Milano –
Spaanse fuet– olijven – bittergarnituur – cornichons –
nacho’s – Turks brood – rookamandelen – zoute stengels
Vega Plank
Turks brood – nacho’s – guacamole – vegan bitterballen –
oude kaas – Manchego – olijven – vegetarische loempia’s –
cornichons – rookamandelen – zoute stengels

VOOR

€ 8,95
€ 19,50

€ 26,50

€ 18,50

DE
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Bourgondische bitterballen
Geserveerd met mosterd
Frikandelletjes
Geserveerd met mayonaise
Kipnuggets
Geserveerd met Chilisaus
Oude kaas loempia’s
Geserveerd Sriracha mayonaise
Uienringen
Geserveerd met Piccalilly mayonaise
Vegan Bitterballen
Acht vegan bitterballen geserveerd met
vegan mayonaise
Borrelmix
Geserveerd met mayonaise en chilisaus

TREK

€ 8,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,90
€ 5,50
€ 8,00

€ 6,50
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Voorgerechten

Brood
Broodje vooraf
Tafelbrood uit de oven
Warm brood geserveerd met
kruidenboter, aioli en hummus

VOOR

€ 6,95

Soepen
Italiaanse tomatensoep
Geserveerd met Parmezaanse kaas en verse pesto

€ 5,95

Gele paprikasoep
Licht gebonden soep van gele paprika's en saffraan
met een garnituur van venkel en gerookte forelfilet

€ 6,55

Carpaccio
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, radijs,
pittenmix, krulandijvie en gefermenteerde
knoflookmayonaise

€ 10,55

Garnalen
In knoflookolie gebakken garnalen met lente ui en rode
peper

€ 9,95

Gegrilde watermeloen
Kort gegrilde watermeloen met geitenkaas, cherrytomaten,
pijnboompitten, balsamico kaviaar en groene kruidenolie

€ 8,55

Salades

Vega & vegan

Carpacciosalade
Carpaccio met lauwwarme biefstukpuntjes,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
pompoenpitten, rode ui, cherry tomaatjes en
gefermenteerde knoflookmayonaise

€ 15,45

Burrata salade (v)
Burrata met gemarineerde tomaten,
pijnboompitten, basilicum, Provencaalse
kruiden, gerookt zeezout en balsamico

€ 13,95

Caesar Salade
Met little gem, oude kaas, gekookt ei,
knoflookcroutons, cherrytomaatjes en
huisgemaakte caesar dressing

Vegan saté
€ 15,95
Vegan saté van tempeh, met cassave, atjar en satésaus.
Geserveerd met frietjes of saffraanrijst

€ 14,95

Rode bietenburger
€ 14,90
Huisgemaakte rode bietenburger met zoetzure rode ui en
vegan mayonaise geserveerd op een vegan brioche bol

BP-classics
BP burger
100% runderburger op een sesam-briochebol,
met een romige burgersaus en frietjes
extra ingrediënten: Bacon/cheddar/uitjes

€ 15,95

Fish & Chips
Gebakken kabbeljauwfilet in een smaakvol bierbeslag,
geserveerd met tartaarsus en frietjes

€ 15,95

Zalmfilet
Sous vide gegaarde zalmfilet met wisselende
seizoensgroente, salsa verde en krieltjes

€ 15,95

+ € 0,90

Schotse kogelbiefstuk
Malse Black Angus steak met wisselende
seisoens-groente, salsa verde. Geserveerd met
roseval krieltjes of frietjes

€ 17,95

Spareribs
Naar orgineel BP-recept, direct uit de marinade
geserveerd met romige knoflookmayonaise,
coleslaw en frietjes

€ 14,45/
€ 17,95/
€ 24,95

Kipsaté
Sous-vide gegaarde saté van kippendijen met
satésaus, kroepoek, gebakken uitjes en atjar.
Geserveerd met frietjes of saffraanrijst

€ 14,95

Dessert

Voor de kindjes

Lopend chocoladetaartje
Lopend chocoladetaartje met witte chocolade ijs,
pistache crumble en chocolademousse

€ 6,95

Boevenbord
Een bordje met bestek, zodat je het eten van je ouders
kan wegpikken

€ 0,00

Crème Brulee
Met aardbeien, frambozen, blauwe bessen,
havermout crumble en mangogel

€ 5,55

Kidssnack
Keuze uit frikandellen, kipnuggets of kroketten,
geserveerd met frietjes, appelmoes, ketchup en
mayonaise

€ 6,95

Gegrilde ananas
Gegrilde ananas met huisgemaakt van Noordt
Pomelo IPA sorbetijs met geroosterde hazelnoot,
chili popcorn, merengue, rood fruit en munt

€ 5,55

Vissa op je bord
Portie kibbeling met ketchup, mayonaise, appelmoes en
frietjes

€ 6.95

Pizza margherita
Tomatensaus l mozzarella

€ 6,00

Pinguïn Punky
Pinguïn gevuld met vanilleroomijs

€ 4,45

