Lunchkaart
WELKOM
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BIJ
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EN

CAFÉ

BRANDPUNT

GELUKKIG, WE KUNNEN WEER LEKKER LUNCHEN
MAAR WAAR DOE JE DAT? BIJ CAFÉ BRANDPUNT NATUURLIJK!
WE HEBBEN AFGELOPEN PERIODE HARD GEWERKT AAN ONZE NIEUWE KAART.
HEB JE VRAGEN OVER DE LUNCHKAART, VRAAG HET DAN AAN ONZE COLLEGA'S
MEER ZIN IN BORRELHAPJES?
KIJK DAN OP ONZE BORREL- EN DINERKAART

Hoesten

Koorts

verkoudheids
klachten

Benauwd

Reuk- en/of
smaakverlies

Tosti's
MET

HUISGEMAAKTE

BOLLE-

OF

BRANDPUNTSAUS

Tosti kaas
Kaas
Tosti ham en kaas
Ham - kaas
Tosti Hawaï
Ham - kaas - ananas
Tosti MoPeTo
Mozzarella - 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
€ 5,50

Huisgemaakte
Soepen
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

€ 5,95
€ 6,50

€ 5,75
€ 7,75

€ 7,75

Uitsmijters
ZOWEL

OP

BROOD

WIT

TE

ALS

BRUIN

BESTELLEN

Uitsmijter naturel
Twee sneetjes desembrood met drie eieren
UitsmijterBrandpunt
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

Filet Americain Martino
Filet americain geserveerd met een gekookt eitje, augurken, ui en Martinosaus
Zoetzure kipreepjes
Kipreepjes gebakken in zoetzure saus met ingelegde rode ui en cornichons
Hummus kip
Gerookte kipfilet, gegrilde groente, tomaatrode ui, hummus en avovadocrème

€7,95
€ 8,95
€ 9,95

BP-lunchdeal
€ 12,55
Twee sneetjes desembrood belegd met:
ham - kaas - kroket - spiegelei
Met een kopje tomatensoep ernaast.

Sandwiches
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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

€ 9,90

Vegan

Salades

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

€ 9,95

Vegan kroketten
Twee vegan kroketten op vegan desembrood,
geserveerd met vegan mayonaise

€10,55

Carpaccio salade
Carpaccio - biefstukreepjes - pijnboompitten pompoenpitten - rode ui - Parmezaanse kaas cherrytomaatjes - gefermenteerde knoflookmayonaise

€ 15,50

Burrata salade (v)
Gemarineerde tomaten - rucola - pijnboompitten,
basilicum - Provençaalse kruiden - gerookt zeezout balsamico en burrata

€ 13,95

Caesar salad
Met little gem, oude kaas, gekookt eitje, knoflookcroutons,
cherrytomaatjes en huisgemaakte caesar dressing

€ 14,95

Warme lunch
Burger
100% runderburger op een sesam-briochebol,
met een romige burgersaus en frietjes
Extra ingrediënten, per ingrediënt
Bacon, cheddar, gekarameliseerde uien

Voor de kids
€ 15,95

€ 0,00

Kidslunch
Twee sneetjes wit of bruin brood met ham kaas - jam, zodat je lekker zelf kunt smeren

€ 5,45

€ 0,90

€ 9,55
Runderkroketten
Twee kroketten van de Bourgondiër op wit of bruin desembrood ,
met mosterd of mayonaise
€ 14,95
Kipsaté
Sous vide gegaarde saté van kippendijen met satésaus, kroepoek,
gebakken uitjes en atjar. Geserveerd met frietjes.

Lekker bij de koffie
Tilburgse appeltaart
Appelkruimeltaart met slagroom en Schrobbelèr
Red velvet cake
Combinatie van rode vruchten, mascarpone, roomkaas,
en witte chocoladesnippers

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

€ 4,45
€ 5,45

Kidssnack
€6,95
Keuze uit frikandellen, kipnuggets of kroketten,
geserveerd met frietjes - appelmoes - ketchup en mayonaise
Pizza Margherita
Mini pizza margherita voor de kleine eter

€ 6,00

Pinguïn Punky
Pinguïn gevuld met vanille-roomijs

€ 4,45

