Lunch
BP TOSTI’S
Tosti kaas		

4,55

Tosti ham en kaas

4,95

Tosti Hawaï		

5,55

Tosti MoPeTo		

5,75

Tosti Thomas		

8,25

Kaas

Ham - kaas

Ham - kaas - ananas

Mozzarella - pesto - tomaat
Dubbele tosti met kaas
kipfilet-tuinkruiden - tomaat
spekjes – verse pesto

Tosti Brandpunt		

Dubbele tosti met kaas - ui
salami - tomaat - champignons
oregano

Tosti Pulled Beef

8,25

9,95

Cheddar - pulled beef - tomaat rode ui

SOEPEN
Italiaanse tomatensoep

5,95

Pittige mosterdsoep

6,50

BP SANDWICHES
Clubsandwich

Romige mosterdsoep met witlof en
spekjes

BRANDPUNT LUNCHDEAL 12,95
Twee sneetjes desembrood belegd met
ham, kaas, een kroket, spiegelei en
een kopje tomatensoep

11,55

Drielaags desembrood met ham,
kaas, gerookte kipfilet, bacon,
tomaat, komkommer en
mosterdmayonaise

Carpaccio		

11,95

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

BROODJES
(Op een boerenbol geserveerd)

Met Parmezaanse kaas en verse pesto

bieslook, krulandijvie en radijs

(te bestellen op zowel wit als bruin brood)

Hummus kip		

9,95

Gerookte kipfilet, gegrilde groente,
tomaat, rode ui, hummus en
avocadocrème

Filet Americain Martino

7,95

Filet americain geserveerd met
een gekookt eitje, augurken, ui en
Martinosaus

Eiersalade

		

7,55

Huisgemaakte eiersalade met kerrie,

Tonijnsalade

8,55

Huisgemaakte tonijnsalade met
avocado, lente ui en een gekookt ei

VEGAN
Vegan kroketten

10,55

Twee vegan kroketten op vegan
desembrood geserveerd met vegan
mayonaise

Sandwich Hummus

9,95

Gegrilde groente, tomaat, rode ui,
hummus en avocadocrème

UITSMIJTERS
(te bestellen op zowel wit als bruin brood)

Uitsmijter naturel

Twee sneetjes desembrood met
drie eieren

7,95

Extra ingrediënten, per ingrediënt
Ham, kaas, spek, salami, kipfilet
1,00
Tomaat, champignons, ui

Uitsmijter Brandpunt

0,80

12,55

Drie sneetjes desembrood en vier
eieren met ham, kaas, spek, tomaat,
ui en champignon

WARME LUNCHPLANKJES
BP Burger
		
15,95
100% runderburger op een
sesam-briochebol, met een romige

burgersaus en frietjes
Extra ingrediënten, per ingrediënt
Bacon, cheddar, gekarameliseerde uien 0,90

Runderkroketten

9,95

Twee kroketten op wit of bruin
desembrood van de Bourgondiër, met
mosterd of mayonaise

SALADES

(Al onze salades worden geserveerd met
brood en een kuipje roomboter)

Carpacciosalade		

15,95

Zalmsalade

15,90

Rode biet & Geit

14,90

Met gebakken biefstukpuntjes,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
pompoenpitten, rode ui, cherrytomaatjes en gefermenteerde
knoflookmayonaise
Gamba’s, gerookte zalm, gekookt ei
krieltjes, cashewnoten, honingmosterd
Salade met parelcouscous, witlof,
geitenkaas, rode biet, dukkah en
walnoten
VOOR BIJ DE KOFFIE

Tilburgse appeltaart

4,45

Cheesecake

5,45

Slagroom, Schrobbelèr

Zanddeeg, romige kaasvulling
karamelsaus

Borrel
VOOR DE KIDS
Boevenbord		

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

Kidslunch			

0,00

5,45

6,95

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

Boterham pindakaas

3,95

Wit of bruin sneetje casino brood met
pindakaas, banaan en blauwe bessen

Nutella pannenkoek

6,55

Pannenkoek met nutella, banaan,
slagroom, hazelnoten en
poedersuiker

Pinguïn Punky		

Punky gevuld met vanilleroomijs

BORREL
BP WARM
Saté

5,45

10,50

Kippenvleugels uit de oven met
sriracha mayonaise

Nacho’s			

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

Kids snack			

Chickenwings

7,55

Nacho’s uit de oven, cheddarkaas
salsa, zure room, bieslook

Salsa gehakt +1,00, guacamole +0,80
jalapeños +0,80

Nacho’s XXL

17,55

Nacho’s uit de oven, cheddarkaas
salsa, zure room, bieslook

Salsa gehakt +2,00, guacamole +2,00
jalapeños +2,00

BP
Tafelbrood uit de oven

Tafelbrood uit de oven met
kruidenboter, aioli en hummus

Borrelbrood		

Met gesmolten cheddar en
kruidenboter

6,95
7,55

Oude kaas		

5,55

Manchego 12 mnd

7,45

Ansjovis		

4,55

Olijven			

4,00

Champignons		

5,00

Zoete aardappelfriet

5,00

Walnoten, druiven

Traditionele harde Spaanse kaas

		

Malse saté van kippendijen met
satésaus, kroepoek en
gebakken uitjes

Kogelbiefstuk		

9,50

12,50

Pannetje Schotse kogelbiefstuk met
seizoen groenten en salsa verde

Blikje ansjovis in olijfolie
Gemarineerde olijven

Gebakken knoflookchampignons
Truffelmayonaise

Gepaneerde mosselen

7,00

Krokant gebakken mosselen met BP
tostisaus

BP KROKANTJES
Naturel chips		
Gerookte amandelen
Japanse mix
Cashewnoten		

BRUIN FRUIT
Bourgondische 		
bitterballen 10 stuks

8,50

Frikadelletjes 10 stuks

6,50

Kipnuggets 10 stuks

6,50

Oude kaas loempia’s

8,00

Mosterd

2,50
3,00
2,50
3,00

Mayonaise
Chilisaus

10 stuks Mosterdmayonaise
Uienringen 10 stuks

6,00

Oude kaas - Spaanse fuet - olijven
rookamandelen - sucuk

Borrelmix 10 stuks

7,50

Manchego - oude kaas - prosciutto
salami de Milano - Spaanse fuet
sucuk - olijven - bittergarnituur cornichons - Turks brood - rook
amandelen - zoute stengels

BRUIN FRUIT 2.0
Vegan bitterballen
biologisch 8 stuks

8,50

Truffelrisotto balletjes

8,00

BORRELPLANKEN
Borrelplankje		
Borrelplank		

9,55

19,95

Borrelplank XL		

27,55

Vega Plank		

19,55

Manchego – oude kaas - prosciutto
salami de Milano - Spaanse fuet
sucuk - olijven - bittergarnituur
cornichons - nacho’s - Turks brood
rookamandelen - zoute stengels
Turks brood - nacho’s - guacamole
vegan bitterballen - oude kaas
Manchego - olijven - vegetarische
loempia’s - cornichons - rook
amandelen - zoute stengels

Chilisaus mayo

Mayo & chilisaus

Vegan mayonaise

10 stuks Truffelmayonaise

