Dinerkaart café Brandpunt
Broodje vooraf
-

Tafelbrood uit de oven
Tafelbrood uit de oven met kruidenboter, aioli en hummus

6,95

Italiaanse tomatensoep
Met Parmezaanse kaas en verse pesto
Romige mosterdsoep
Romige mosterdsoep met witlof en spekjes

5,95

Soepen
-

6,55

Voorgerechten
-

-

Carpaccio
10,55
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas, radijs, pittenmix, krulandijvie en
gefermenteerde knoflookmayonaise
Garnalen
9,95
In knoflookolie gebakken garnalen met lente ui, rode peper en tomaatjes (brood + 1,50)

Salades
-

-

Carpacciosalade
15,95
Met gebakken biefstukpuntjes, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, pompoenpitten, rode ui,
cherrytomaatjes en gefermenteerde knoflookmayonaise
Zalmsalade
15,9
Gamba’s l gerookte zalm l gekookt ei l krieltjes l cashewnoten l honingmosterd
Rode biet & Geit
14,9
Salade met parelcouscous, witlof, geitenkaas, rode biet, dukkah en walnoten

BP Classics
-

-

-

-

BP Burger
15,95
100% runderburger op een sesam-briochebol, met een romige burgersaus en frietjes
Extra ingrediënten, per ingrediënt
0.90
Bacon, cheddar, gekarameliseerde uien
Schotse kogelbiefstuk
18,95
Malse black Angus steak met bospaddenstoelen, gebakken ui, spek en courgette. Geserveerd
met rosevalkrieltjes of frietjes. Pepersaus, wildjus met truffel of kruidenboter
Spareribs
15,45/18,95/25,95
Naar origineel BP-recept, direct uit de marinade geserveerd met romige knoflookmayonaise,
coleslaw en frietjes
Kipsaté
16,45
Sous vide gegaarde saté van kippendijen met satésaus, kroepoek, gebakken uitjes en atjar.
geserveerd met frietjes of saffraanrijst

-

Fish & Chips
15,95
Gebakken kabeljauwfilet in een smaakvol bierbeslag, geserveerd met tartaarsaus en frietjes

BP Specials
-

Truffelrisotto
Met bospaddenstoelen, truffel, Parmezaanse kaas en rucola

15,95

Vegan(n)
-

-

Vegan saté
15,95
Vegan saté van tempeh met cassave, atjar en satésaus. geserveerd met frietjes of
saffraanrijst
Rode bietenburger
14,90
Huisgemaakte rode bietenburger met zoetzure rode ui en vegan mayonaise op een vegan brioche
bol

Voor de kindjes
-

-

Boevenbord
0,00
Een bordje met bestek, zodat je het eten van je ouders kan wegpikken
Kids snack
6,95
Keuze uit frikandellen, kipnuggets of kroketten, geserveerd met frietjes, appelmoes, ketchup
en mayonaise
Vissa op je bord
6,95
Portie kibbeling met ketchup, mayonaise, appelmoes en frietjes
Sparerib
8,45
Spareribje met ketchup, mayonaise, appelmoes en frietjes
Nutella pannenkoek
6,55
Pannenkoek met nutella, banaan, slagroom, hazelnoten en poedersuiker
Pinguïn Punky
5,55
Pinguïn gevuld met vanilleroomijs

Dessert
-

Tilburgse appeltaart
Appel kruimeltaart met slagroom en Schrobbelèr
Cheesecake
Met een krokant zanddeeg, romige kaasvulling en karamelsaus

4,45
5,45

