soepen
tomatensoep met walnootpesto en room
marokkaanse kippensoep brood en humous
thaise currysoep garnalen, spinazie, lente-ui, taugé
oosterse pompoensoep kaas, crôutons en koriander

ontbijt
5,60
6,00
6,70
6,70

sandwiches
campagne veggie

5,50

meerkorenbroodje met oude kaas, tomaat,
komkommer, tuinkers en zonnebloempitten
havana veggie
meerkorenbroodje met zachte geitenkaas, rucola,
amandelen, rode ui en een yoghurt-mango chutney

6,00

tok tok

6,00

ciabatta met creamcheese, gerookte kip, avocado,
tomaat, pesto met walnoten en pijnboompitten

vitello
ciabatta met rucola, huisgebraden kalfsvlees,
een frisse tonijnsaus en kappertjes
paris veggie
ciabatta brie, walnoot, honing, tijm uit de grill

toscanini

6,20

7,10
6,20

bp croque madame

6,50

6,20

5,50

casablanca veggie

6,90

6,20

7,00

7,50

7,00

7,50

10,50

taugé, komkommer, lente-ui, paprika, pijnboompitten,
kalfsmuis, koriander, sesamzaad en een thaise dressing

10,50

rucola, gegrilde groenten, groene asperges, linzen,
zachte geitenkaas, pompoenpitten, balsamicodressing

13,00

sla, pulled pork, asperges, teriyakisaus, taugé, rode
ui, gegrilde courgette, pompoenpitten, oosterse dressing

13,00

little gem met rode ui, kipfilet, croutons, gekookt ei,
bacon, pecorino en een caesar dressing

borrelbites

9,30

pinchos

9,00

getoost maïsbrood, roomkaas, gerookte kip, tomaat,
sla, avocado, walnotenpesto en mosterdmayo
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10,50

rucola met huisgebraden kalfsvlees, balsamico,
sud ‘n sol tomaatjes, rode ui, kappertjes en tonijnsaus

7,50

100% aged beef burger op een meerkorenbroodje
met sla, komkommer, tomaat, augurk, geroosterde
uitjes, rode uien, bacon en homemade bbq-sauce

heeft u een allergie, meld het ons!

11,50

warme geitenkaas, spek, amandelen, gedroogde vijgjes,
walnoten, croûtons, sesam, honing, tijm en vinaigrette

papadums indiase chips met yoghurt-mangochutney
pater nacho met gesmolten kaas en de “bp” dip
nacho’s pulled pork met gesmolten kaas, pulled pork,

ciabatta met sla, spicy mayo, rode ui, taugé, sesam,
geroosterde uitjes en warme kippendijen in teriyakisaus

getoost maïsbrood met gebakken ei, bacon, tomaat,
kaas, sla, gerookte kip, asperges en kerriesaus

12,50

warme gemarineerde garnalen, sud ‘n sol tomaatjes,
taugé, avocado, geroosterde uitjes, oosterse dressing

caesar salad

ciabatta met gekruide warme pastrami, mosterdmayo, rucola, taugé, komkommer en rode ui

bp club

10,50

rucola, buffelmozzarella, rode ui, pijnboompitten,
walnootpesto, cherrytomaatjes en balsamicodressing

yasai-shima

meerkorenbroodje met langzaam gegaarde
varkensprocureur, coleslaw en een bbq-sauce

mississippi club

9,50

salades

primavera veggie

ciabatta met rucola, pittige garnalen,
komkommer, lente-ui en tomaten-koriandersaus

bp burger

friar’s breakfast toost, 2 spiegeleitjes, bacon, gegrilde

phuket

ciabatta met gerookte zalm, buffelmozzarella,
tomaat, rode ui, tuinkers en dille-mosterdmayo

chicken teriyaki

bp uitgebreid ontbijt meerkorenbroodje, maïsbrood, 14,50
beschuitje, bananenbrood, american pancake, griekse
yoghurt met honing, granola en fruit, scrambled egg met
bacon, oude of jonge kaas, brie, achterham, huisgemaakte
jam en hagelslag met verse jus, koffie of thee

vitello

meerkorenbroodje met sla, tonijn met japanse
soyamayo, roze gemberslices, lente-ui en bieslook

pater deli

3,40
6,80
4,00
7,00

chèvre

ciabatta met humous en ayvar, rucola,
gegrilde groenten, sesamzaad en pijnboompitjes

pulled pork

5,70

scrambled eggs on toast van 2 eitjes
bp klein ontbijt toost van desem, beschuitje,

sydney

meerkorenbroodje met pastrami, avocado,
tomaat, bacon, sla en mosterdmayo
west coast veggie
sandwich van bruin brood met creamcheese,
avocado, tomaat, alfalfa en mosterdmayo

shrimpster

7,30

tot 12.00 uur:

rocket veggie

dik belegde tosti ham-kaas, overbakken
met oude kaas, bacon en een spiegeleitje on top

aqua zone

5,70

tomaat, gebakken champignons en 2 merquezworstjes

6,90

tuna

5,70

honing en bramen
yo guurl! griekse yoghurt met banaan, kaneel,
getooste walnoten, pitten en agave siroop
bp american pancakes 3 st. met gekaramelliseerde
banaan in honing, sinaasappelsiroop en bosvruchtenjam
purple & white pancakes 2 st. met griekse yoghurt,
bramen en agavesiroop
scone met creamcheese en huisgemaakte jam
avocado en zalm on toast creamcheese, spiegeleitje

scrambled egg en bacon, kaas, huisgemaakte jam,
tomaat en komkommer

ciabatta met olijventapenade, rucola, parmaham,
olijfjes, pompoenpitten en sud ‘n sol tomaatjes
caprese veggie
ciabatta met rucola, tomaat, buffelmozzarella,
walnootpesto en pijnboompitten

soho

griekse yoghurt homemade granola van spelt,

9,00

5,50
6,80
9,80

jalapeñopepers, geitenkaas, koriander en bbq-sauce

do. t/m zo vanaf 15.30u

per pincho
schaal van 5 pinchos door ons samengesteld
schaal van 10 pinchos door ons samengesteld

1,90
9,00
17,50

Een pincho is een lekker hapje vaak geserveerd op brood en
bijeen gehouden door een prikker. Ze komen oorspronkelijk
uit Baskenland maar in Nijmegen smaken ze ook goed.
Het werkt als volgt: zoek wat lekkers uit op de pinchokaart
en bestel bij een medewerker of zoek zelf wat uit aan de
pinchobar. Bewaar de prikkers goed voor het afrekenen.
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