
soepen
tomatensoep met walnootpesto en crème fraiche 5,60
marokkaanse kippensoep met kikkererwten 6,40
thaise currysoep garnalen, spinazie, lente-ui, taugé 6,90
oosterse pompoensoep kaas, crôutons en koriander 6,70

sandwiches
don’t go bacon my heart 8,00
bruin brood met avocado, cherry tomaatjes,
bacon gegrilde halloumi en ‘n gepocheerd eitje

goat nuts veggie 6,90
bruin brood, creamcheese, rucola, bacon, 
zachte geitenkaas, rode uienchutney en walnoten

tok tok 6,80
zonnebloem brood, creamcheese, gerookte kip,
avocado, tomaat, walnootpesto, pijnboompitten

paris veggie 7,10
bruin brood, brie, walnoot, honing, tijm uit de grill
toscanini 7,30
zonnebloem brood met olijventapenade, rucola, 
oude kaas, parmaham, olijfjes, pitten en tomaatjes

caprese veggie 7,10
zonnebloem brood met rucola, tomaat, 
buffelmozzarella, walnootpesto, pijnboompitten

bp croque madame 7,00
dik belegde tosti ham-kaas van desem, overbakken 
met oude kaas, bacon en een spiegeleitje on top

soho 6,50
dikke snee bruin brood met pastrami, sla,
avocado, tomaat, bacon en mosterdmayo

west side veggie 5,50
bruin brood met creamcheese, sla, avocado,
tomaat, komkommer, tuinkers, pitten, mosterdmayo

casablanca vegan 6,90
bruin brood met humous, rucola, gegrilde groenten,
granaatappelpitten, balsamicoglaze, pijnboompitjes

börek veggie 5,70
warm turks filodeegbroodje gevuld met heerlijke 
feta en spinazie geserveerd met tzatziki

bp ikan pepesan 7,50
zonnebloem brood, spinazie, augurk, makreelsalade, 
pittige tomatentapenade, ui, courgette en tuinkers

aqua zone 7,50
zonnebloem brood, gerookte zalm, buffelmozzarella
tomaat, rode ui, tuinkers en dille-mosterdmayo

pater deli 7,50
zonnebloem brood, gekruide warme pastrami,
mosterdmayo, rucola, taugé, komkommer, augurk, ui

chicken teriyaki 7,50
zonnebloem brood, sla, spicy mayo, rode ui, taugé, 
sesam, getooste uitjes, warme kippendijen in teriyaki

clubs
mississippi club 9,30
getoost maïsbrood, roomkaas, gerookte kip, sla,
mosterdmayo, avocado, tomaat en walnotenpesto

bp club 9,30
getoost maïsbrood met gebakken ei, bacon, tomaat,
kaas, sla, gerookte kip, asperges en kerriesaus

surf & turf club 9,30
getoost maïsbrood, creamcheese, sla, gerookte zalm, 
komkommer, wasabi mayo, tomaat, bacon en ei

homemade burgers
bp asian piggy 8,70
brioche, spicy mayo, sla, taugé, atjar, komkommer, 
rode ui, asian pulled pork, uitjes, amandel, teriyaki

bp halloumi “ras el hanout” veggie  9,00
brioche, houmous, rucola, gegrilde groenten, sesam,
halloumi “ras el hanout” en een spicy mango salsa 

bp classic “black angus” 9,00
brioche, mayo, sla, tomaat, augurk, rode ui, bacon, 
geroosterde uitjes en een bp bbq saus

bp spicy cheesus “black angus” 10,00
brioche, mayo, sla, tomaat, augurk, bacon, kaas
gegrilde paprika, kaas, brie, jalapeño’s, uienchutney

heeft u een allergie, meld het ons!

morning fruit bowls  tot 12 uur
açai bowl granola, granaatappelpitten, 7,50
pompoen- en zonnebloempitten en kokos

mango-passievrucht bowl chiazaad,  7,50
granola, kokos en bramen

mango-pitaya bowl maanzaad, granola, 7,50
banaan en kokos

ontbijt tot 12 uur
scrambled eggs on toast van 2 eitjes 4,00
bp klein ontbijt toost van desem, beschuitje,  7,00
scrambled egg en bacon, kaas, huisgemaakte jam, 
tomaat en komkommer

bp uitgebreid ontbijt bruin brood, zonnebloem 14,50
brood, beschuitje, cracker, halve scone met creamcheese 
en jam, fruitsmoothie met granola, scrambled egg met 
bacon, oude of jonge kaas, brie, achterham, hagelslag,
glaasje verse jus en koffie of thee naar keuze

friar’s breakfast toost, 2 spiegeleitjes, gegrilde  9,50
tomaat, bacon, champignons en merquezworstjes

de hele dag:
griekse yoghurt homemade granola van spelt, 5,70
honing en bramen

yo guurl! griekse yoghurt met banaan, kaneel,  5,70
getooste walnoten, pitten en agave siroop

bp american pancakes 3 st. met gebakken 7,30
banaan, sinaasappelsiroop en bosvruchtenjam

purple & white pancakes 2 st. met griekse 5,70
yoghurt, bramen en agavesiroop

scone met creamcheese en huisgemaakte jam 3,40

avocado en zalm on toast creamcheese, spiegeleitje  7,50

maaltijd salades 
rocket veggie 12,50
rucola, cherrytomaat, aubergine, pijnboompitten,
rode ui, buffelmozzarella, walnootpesto en balsamicoglaze 

sydney 12,50
warme gemarineerde garnalen, sud ‘n sol tomaatjes,
taugé, avocado, geroosterde uitjes, thaise dressing

chèvre 11,50
warme geitenkaas, spek, amandelen, vijgjes, walnoten, 
croûtons, sesam, honing, tijm, vinaigrette

primavera veggie 11,50
rucola, gegrilde groenten, edamame, linzen,
geitenkaas, pitten, balsamicodressing

yasai-shima 13,00
sla, pulled pork, teriyakisaus, taugé, edamame boontjes,
ui, gegrilde courgette, pitten, oosterse dressing

bp caesar salad  13,00
romaine sla, met rode ui, teriyaki kip, croutons, 
gekookt ei, bacon, pecorino en een caesar dressing

marrakech 13,00
gestoomde kruiden couscous salade met rucola,
kikkererwten, gegrilde groenten, gegrilde halloumi, 
granaatappelpitten, tzatziki en pitabrood

borrelbites v.a. 15u
bitterballen  7st. 7,00
vegetarische bitterballen  7st. 8,00
papadums indiase chips met spicy mango salsa 5,50
pater nacho met gesmolten kaas en de  “bp”  dip 6,80
fraiche nacho lente-ui, kaas, crème fraiche 8,50
nacho’s pulled pork met gesmolten kaas, jalapeño’s, 9,80
pulled pork, geitenkaas, koriander en bp bbq saus

pinchos  elke dag v.a. 15.30u

per pincho  1,90
schaal van 5 pinchos door ons samengesteld 9,00
schaal van 10 pinchos door ons samengesteld 17,50
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