Handelslaan 3A
5405 AE Uden
T. 0413 26 76 82
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur

www.brabantslekkersteeethuis.nl
E-mail bestelingen: bestellingen@brabantslekkersteeethuis.nl

Lunch

Belegde broodjes
Keuze uit: wit of bruin pistolet, Focaccia,
Waldkorn of Oergranen bol
(wit of bruin zacht bolletje -0.50)

Carpaccio
Krabsalade
Tonijnsalade
Eiersalade
Kip kerrie salade
Roombrie
Filet américaIn
Gerookte zalm
Kruidenkaas
Gegrilde kipfilet
Gekookt ei
Jong belegen kaas
Oude kaas
Achterham
Gezond
Fricandeau
Rosbief

6.00
4.75
4.75
4.25
4.25
4.25
4.25
6.00
4.25
4.25
3.00
3.00
3.50
3.25
4.75
3.50
4.00

Worstenbroodje

2.00

Club sandwiches
Wit of bruin desembrood
en een portie friet
Club sandwich kip BTL

9.95

Club sandwich zalm

9.95

Lunch van ‘t huis
Wit of bruin desembrood
Brabants Lekkerste 12 uurtje:

7.50

Brabantse kroket met brood
+ een uitsmijter ham/kaas.
Geserveerd met rauwkost- en
huzarensalade

Twee Brabantse kroketten
met brood

6.00

Saté van de haas met brood

7.50

Uitsmijters
Drie gebakken eieren op wit
of bruin desembrood
Boeren uitsmijter
Uitsmijter ham-kaas
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham
Uitsmijter spek
Uitsmijter rosbief

9.25
7.50
6.75
6.75
7.75
7.75

Warme broodjes
wit of bruin pistolet
Broodje gyros
Broodje boerengehakt
Broodje pulled chicken
Broodje hete kip
Broodje warm vlees

5.50

Salades
Maaltijdsalades met wit of
bruin desembrood, kruidenboter en dip
Visserssalade - Met tonijn, krabsalade, gerookte zalm en een gekookt ei
Carpaccio salade - Met rundercarpaccio, balsamico dressing,
truffelmayonaise, pijnboompitten en grana padano
Brie peer salade (vega) - Met brie, peer, zongedroogde tomaatjes,
zwarte olijven, pijnboompitten en honing-mosterd dressing
Hete kip salade (lauw warm) - Met kip piri piri, paprika, rode ui en
pijnboompitten
Ujese biefreepjes salade (lauw-warm) - Met malse biefreepjes,
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, paprika, rode ui,
champignons en groene boontjes
Geitenkaas salade (vega) - Met geitenkaas, paprika, zongedroogde
tomaatjes, een kuipje honing en een honing-mosterd dressing
Gegrilde kip salade - Met gegrilde kip, paprika, bacon en een
honing-mosterd dressing
Gamba salade - Met gamba’s, paprika, rode ui en melle dressing
Zalm salade - Met gerookte zalm, paprika, rode ui en
melle dressing

Soep van de dag
Met wit of bruin desembrood
en kruidenboter

4,50

9.75
9.75
9.75
9.75
9.75

9.75
9.75
9.75
9.75

Menu’s
Inclusief friet en rauwkost
Je kunt i.p.v. friet ook kiezen voor:
gekookte krieltjes, aardappelschijfjes
of rijst
Wiener schnitzel - Een gewone schnitzel zonder fratsen
Boeren schnitzel - Met gebakken spekreepjes, paprika,
champignons en ui
Schnitzel champignonroomsaus
Halve gegrilde kip - Van Brabants Lekkerste Mondriaanplein
Hotwings - 5 stuks, lekker pittig
Vleugels - 5 stuks
Kip-kibbeling - Stukjes malse kippendij in een krokant
jasje met een chili-mayo dip
Gyros - Flink portie kruidige gyros met tzatziki
Saté van de haas - 3 stokjes met satésaus
Hete kip - Malse kippendij in piri piri saus
Ujese biefreepjes - Kruidige biefreepjes met paprika, ui,
champignons en groene boontjes
Biefstuk pepersaus - Van de Ujese slager
Gamba spies - 2 spiezen van de bakplaat inclusief mellesaus
Bami of nasi goreng - Met een gebakken ei, een stokje saté
		
en atjar
Mexicaanse wrap (vega) - Met een kruidige bonenvulling
en geraspte kaas
Kip wrap - Met krokante kipstukjes, tomaat, paprika,
rode ui en een honing-mosterd dressing

9.00
10.00
10.00
8.00
7.75
8.00
7.75
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Burgers
Classic Grill Burgers
Hamburger - Met gebakken ui en mellesaus
Cheeseburger - Met cheddar en tomatenketchup
Baconburger - Met bacon en mellesaus
Cheese-baconburger - Met bacon, cheddar en mellesaus
Boerenburger - Met paprika, champignons, spek en ui
Ujese burger - Met champignons, ui en een gebakken ei
Central Park burger - Met bacon, cheddar, ui en
een gebakken ei

+ friet
3.50
4.00
4.00
4.50
4.50
4.50
5.50

5.50
6.00
6.00
6.50
6.50
6.50
7.50

Black Angus Burger
Pulled chicken friet

Black Angus rundvleesburger
van 150 gram van de Ujese slager!
New York Cheese Burger
Sla, tomaat, rode ui, dubbel cheddar, augurk en
tomaten relishsaus
All American Beefburger
Sla, tomaat, rode ui, augurk en tomaten relishsaus
Tex-Mex Burger
Rucola, tomaat, jalapẽnos, dubbel cheddar,
chili crème fraiche en nacho chips

Brabantse kipsalon

+ friet
6.95

8.95

6.50

8.50

6.95

8,95

Kip Burgers
Krokante kip burger - Met remouladesaus
California kipfilet burger - Met pittige kip, bacon
		
en knoflooksaus
Big chicken - Met sla, rode ui en speciaalsaus

+ friet
3.50
6.95

5.50
8.95

3.95

5.95

Brabants Lekkerste

Kip

Gegrilde halve kip

4.00

Vleugels (5 st.)

3.75

Hotwings (5 st.)

3.50

Kip-kibbeling

3.50

Kip-kibbeling groot

5.25

Kip strips (3 st.)
Kip strips (5 st.)

Friet

van ‘t huis

Griekse friet		

6.95

Met extra vlees

+ 3.00

Een heerlijk Mediterraans gerecht.
Een grote friet met tzaziki, kruidige
gyros, chilisaus en rode ui

Hete kip friet		

6.95

3.75

Met extra vlees

+ 3.00

5.00

Een grote friet met kip piri piri
en frisse lente ui. Lekker pittig!

Al onze kip komt van onze Cafetaria
aan het Mondriaanplein in Uden

Puled chicken friet
Met extra vlees

6.95
+ 3.00

Een gerecht met een Oosters tintje.
Een grote friet met satésaus, pulled
chicken, seroendeng en sambal.

Brabantse Kapsalon
Met extra vlees

6.95
+ 3.00

Kapsalon op onze eigen wijze!
Een grote friet met huisgemaakte
kipshoarma, knoflooksaus, sambal
en natuurlijk kaas

Boeren friet

5.95

Een grote friet met gebakken spekjes,
ui paprika en champigons. Ouderwets
lekker!

Friet
Friet zonder
Friet met
Friet speciaal
Friet speciaalsaus
Friets mellesaus
Friet joppiesaus
Friet satésaus
Friet stoofvlees
Supertjes

klein
1.85
2.25
2.50
2.50
2.50
2.60
2.70
3.35
v.a. 3.50

groot
2.45
2.95
3.30
3.30
3.30
3.40
3.50
4.70
v.a. 4.10

Kinderbox
Een kinderfrietje met
een frikandel of kroket
of 3 kipnuggets. Een
pakje caprisun en een
leuke verrassing!

5.50

Snacks
Frikandel
Frikandel speciaal
Kip frikandel
Kroket
Brabantse kroket
Goulashkroket
Satékroket
Kalfskroket
Bamiblok
Bami oriëntal
Nasischijf
Kaassoufflé
Bonita
Viandel
Kipcorn
Sitostick

1.65
2.10
1.65
1.65
2.00
1.80
1.80
1.80
1.80
1.90
1.80
1.80
1.95
1.90
1.90
2.40

Gehaktbal uit de jus
Gehaktstaaf
Mexicano
Gehaktbal speciaal
Pittige berehap
Lihanboutje
Smulrol
Satérol
Shoarmarol
Loempia ham-kip
Bitterballen (6 st.)
Kipnuggets (6 st.)
Kipfingers (6 st.)
Vlammetjes (6 st.)
Braadworst
Schnitzel
Slaatje

2.60
2.00
2.20
2.50
2.60
1.90
2.40
2.20
2.40
3.00
2.10
2.40
2.40
3.00
2.20
4.95
2.50

Lunchen op eigen locatie
Een lunch op eigen locatie kunt u bestellen vanaf vijf personen. Wanneer u uw
lunch voor 11.00 uur besteld, wordt deze gratis bezorgd tussen 11.00 en 13.00 uur.

Lunch A

Witte en bruine zachte broodjes, belegd met een mix van het
‘lunchen op locatie’ beleg assortiment

Lunch B

Mix van verschillende witte en bruine zachte en luxe harde broodjes,
belegd met een mix van het ‘lunchen op locatie’ beleg assortiment

€ 7.- pp

€ 8. 75 pp

Lunch C

Lunch B + een flesje melk of flesje verse jus d’orange per persoon

Lunch D

Lunch B + een ketel verse soep

Lunch E

Mix van verschillende luxe witte en bruine harde broodjes, belegd
met een mix van het ‘lunchen op locatie’ beleg assortiment

Lunch L

Witte en bruine harde broodjes belegd met jong belegen kaas,
oude kaas, achterham, gekookt ei, fricandeau en rosbief

Lunch G

Glutenvrije broodjes met glutenvrij beleg. Deze lunch kan per persoon
besteld worden i.c.m. andere lunches van de ‘lunchen op locatie’ kaart

Lunch W

Zin in iets anders? Kies dan deze wrap lunch! Een schaal met opgerolde
wraps, rijkelijk belegd met zalm, carpaccio, gezond, tonijn en eiersalade

€ 10. 75 pp
€ 12.- pp

€ 10. pp
50

€ 5. 50 pp

€ 8. 75 pp

€ 8. 75 pp

Beleg assortiment lunchen op locatie
Krabsalade, tonijnsalade, eiersalade, kip kerrie salade, roombrie, filet américain,
gegrilde kipfilet, gekookt ei, jong belegen kaas, oude kaas, achterham, gezond,
fricandeau, rosbief en kruidenkaas

Verse jus d’orange

Pak jus d’orange

Pak halfvolle melk

Per liter € 5.

1.5 liter € 2.

1 liter € 2. 50

95

75

