gebak

wijn

kokosbolletje			2,60
scone met creamcheese en huisgemaakte jam		3,20
brownie met amandelen en karamel			2,60
blondie met frambozen			2,60
roomboter appeltaart			 3,60

mousserend

koffie

portillo sauvignon blanc | mendoza |argentinië		
3,90
la cour des dames chardonnay | hout | languedoc | frankrijk 3,60
castelo de medina verdejo | rueda | spanje		
3,90
3,80
font-mars picpoul de pinet picpoul | languedoc | frankrijk
villa wolf pinot gris | pfalz | duitsland		3,90
veiga di princessa albariño | rias baixas | spanje		
4,60
5,00
farina lugana trebbiano di soave | veneto | italië		

filterkoffie espropress heerlijke filterkoffie		 3,20
espresso daterra single estate uit brazilië			 2,10
espresso macchiato met een vlekje melk			 2,20
long black espresso met warm water			 2,10
lungo lange koffie			 2,10
cappuccino met melkschuim			 2,40
flat white dubbel shot met melkschuim			 3,30
latte met melk			 2,50
latte macchiato met nog meer melk			 2,60
extra shot espresso			 1,10
mocchaccino espresso met chocomel			 3,00
warme chocomel			 2,70
bp iced coffee huisgemaakt natuurlijk			 3,90

puri tea

uit sri lanka, keuze uit:			 2,30
ceylon green tea gestoomde groene thee
ceylon ruhuna breakfast zwarte thee
ceylon earl grey zwart-sinaasappel-bergamot
smooth chai zwart-specerijen-gember-zoethout
honey rooibos rooibos-kaneel-goudsbloem
chamomile lemon kamille-citroenschil-roos
lemongrass rosehip citroengras-rozenbottel-hibiscus
jasmine green tea groen-jasmijnbloemen
pomegranate green groen-rozenbottel-granaatappel

verse gemberthee limoen, kaneel en honing		 2,80
verse citroentijmthee limoen en honing			2,80
verse muntthee met honing			 2,80

sapjes

klein

groot

verse jus
2,50		 3,60
sinaasappel en framboos
2,80		 4,10
sinaasappel en aardbei
2,70		 3,90
sinaasappel en banaan
2,70		 3,90
bosvruchten-munt smoothie
2,70		 3,90
karne jus			 3,50
mango fruitshake			 3,90
bio appelsap ‘s lands beste			 2,60

2,60
2,60
2,80
2,60
2,60
2,60
2,80
2,80
2,80

4,00
4,00

wit

rosé
cabaret grenache-cincault | provence | frankrijk		

4,40

rood
domiziano negroamaro | apulië | italië		 3,50
4,60
cercius côtes du rhône grenache-syrah | rhône | frankrijk
salentein “barrel selection” malbec | mendoza | argentinië 5,00

bieren op fust
grolsch pilsener 5% 25cl		2,50
grolsch weizen 5%		
3,80
la chouffe 8% 		
4,00
wisselfust		
????

bieren op fles
grolsch 0.0% vol en fris, 2 soorten hop
3,00
3,00
grolsch radler 0.0% fris en zuiver		
gebrouwen door vrouwen ‘zonnig zeewit’ 3,8%
5,00
lichte white ale met zeewier; zon, zee, strand en bier

liefmans fruitesse 4,2% verfrissend pils		
corona extra mexican 4,5 % helder ‘sunshine’ lager
gebrouwen door vrouwen ‘gember goud’ 4,6%

3,50
4,75
5,00

lichte pale ale met ‘n pittige gember twist

peroni pilsener 4,7% verfrissend pils		 3,50
3,70
de koninck 5% amber, pittig op hout gerijpt		
3,80
grolsch weizen ipa 6% fris en aangenaam bitter		
gebrouwen door vrouwen ‘bloesem blond’ 6,2%
5,00
bloemig en fris met vlierbloesem

gebrouwen door vrouwen ‘donker wit’ 6,3%

5,00

wit bier met steranijs, kaneel en kardemom, vol en krachtig

met amerikaanse hop die zorgt voor bitterheid en veel fruit

‘t ij ijwit 6,5% citrus-fris en fruitig		
5,00
3,50
grimbergen blond 6,7% licht fruitig, zoet-bitter		
4,30
westmalle dubbel 7% rijk, kruidig en fruitig		
gebrouwen door vrouwen ‘tricky tripel’ 7,8% 		
5,25
zware jongen met veel mout en vol van smaak

karmeliet triple 8,5%

4,30

krachtig en hartig belgische tripel met geweldig romige kraag

diverse frisdranken flesje			 2,40

duvel 8,5% hoppig, bitter en verfijnd		 4,40
5,50
duvel tripel hop 9,5% verfijnde bitters en citrus		

onze aperitieven

digestieven vraag ernaar

bp gin & tonic			 7,00
bp gin & tonic raspberry and rose			7,50
bp gin & tonic elderflower			7,50
aperol spritz			 5,50
bp moscato met munt en lime on the rocks			 4,30

juli-2018.indd 1

cava de pró xarello-macabeo-parellada | penedès | spanje
san maurizio moscato d’asti moscato | piëmonte | italië

grimbergen dubbel 6,5% vol, zoet en bitter		
3,80
jopen mooie nel ipa 6,5%		
5,50

home made limo’s
bp iced tea lemongrass & rosehip zonder prik		
bp iced tea jasmine green & mint zonder prik		
bp raspberry & chia zonder prik			
bp ginger ale met prik			
bp bitter lemon met prik			
bp tonic met prik			
bp spicy strawberry & lemon met prik			
bp forest fruit & elderflower met prik			
bp pineapple & coconut met prik			

12.5 cl

heeft u een allergie, meld het ons

www.blondepater.nl
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soepen
tomatensoep pesto met walnoot en room
marokkaanse kippensoep brood en humous
thaise currysoep, garnalen, spinazie, lente-ui, taugé

ontbijt
5,40
5,80
6,50

sandwiches
campagne veggie

5,10

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

5,80

tok tok

5,80

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

bp croque madame

6,20

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

5,20

casablanca veggie

6,60

5,90

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

6,70

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

10,00

yasai-shima

12,50

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

borrelbites

7,00

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

12,50

5,00
5,00
9,00

jalapeñopepers, geitenkaas, koriander en bbq-sauce

7,00

9,00

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

pinchos
van donderdag tot en met zondag vanaf 16.30
per pincho
schaal van 10 pinchos door ons samengesteld

8,70

getoost maïsbrood, roomkaas, gerookte kip, tomaat,
sla, avocado, walnotenpesto en mosterdmayo
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10,00

taugé, komkommer, lente-ui, paprika, pijnboompitten,
kalfsmuis, koriander, sesamzaad en een thaise dressing
primavera veggie
rucola, gegrilde groenten, groene asperges, linzen,
zachte geitenkaas, pompoenpitten, balsamicodressing

6,70

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

heeft u een allergie, meld het ons!

phuket

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

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

10,00

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

caesar salad

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

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

11,00

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

7,00

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

bp club

12,00

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

vitello

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

mississippi club

10,00

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

chèvre
5,90

bp burger new style

salades
sydney

soho

chicken teriyaki

9,00

rocket veggie

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

pater deli

3,20

6,90

6,60

pulled pork

5,50

met verse jus, koffie of thee
friar’s breakfast toost, 2 spiegeleitjes, bacon, gegrilde
tomaat, gebakken champignons en 2 merquezworstjes

5,90

shrimpster

7,00

5,90

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

aqua zone

5,50

3,90
scrambled eggs on toast van 2 eitjes
avocado met zalm on toast creamcheese en spiegeleitje 6,50
6,70
bp klein ontbijt kan ook veggie
14,00
bp uitgebreid ontbijt kan ook veggie

toscanini

tuna

5,50

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 bosvruchtensaus
purple & white pancakes 2 st. met griekse yoghurt,
bramen en agavesiroop
scone met creamcheese en huisgemaakte jam

tot 12.00 uur:

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

vitello

griekse yoghurt homemade granola van spelt,

8,70

2,30
20,00

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 in het lege pinchoglaasje op tafel voor het
afrekenen.
Wilt u er een lekkere wijn bij, vraag ons advies!
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