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Belegde broodjes

Warme broodjes

Keuze uit: wit of bruin pistoletje/
zacht bolletje, focaccia, oergranen bol,
waldkorn of glutenvrij broodje (+0,50)

Keuze uit: wit of bruin pistoletje

Carpaccio

met rucola, truffel-mayo,
Grana Padano en pittenmix

Krabsalade

met komkommer

Tonijnsalade

met zwarte olijven en
zongedroogde tomaten

6,00
4,75
4,75

Broodje gyros

5,75

Broodje boerengehakt

5,75

Broodje warm vlees

5,75

Worstenbroodje

2,00

Broodje pulled chicken

5,75

Broodje hete kip

5,75

Broodje kipshoarma

5,75

met sla en tzatziki

huisgemaakte gehaktbal met sla, gebakken
ui, champignons, paprika en spekjes
met eigengemaakte satésaus
lekker ambachtelijk van de bakker

Eiersalade
Kipkerriesalade

4,25
4,25

Roombrie

4,25

Filet americain

4,25

Gerookte zalm

6,00

Kruidenkaas

4,25

Clubsandwich

Gegrilde kipfilet

4,25

Geserveerd met frietjes & keuze uit: wit
of bruin ambachtelijk desembrood

Gekookt ei
Jong belegen kaas
Oude kaas
Achterham
Gezond

3,00
3,00
3,50
3,25
4,75

Fricandeau

3,50

met komkommer

met honing en pittenmix
met uitjes

met rode ui

met komkommer
met chilisaus

met een gekookt ei, ham, kaas,
sla, tomaat en komkommer

met sla, eigengemaakte satésaus,
seroendeng, bosui en sambal
met sla, huisgemaakte kip
piri-piri en lente-ui
met sla, knoflooksaus, geraspte
kaas, sambal en bosui

Clubsandwich kip BLT

9,95

Clubsandwich zalm

9,95

met sla, gegrilde kip, bacon, tomaat,
eiersalade en huisgemaakte
honing-mosterddressing
met sla, tomaat, rode ui, gerookte
zalm, krabsalade en huisgemaakte
honing-mosterddressing

Uitsmijters

Lunch arrangementen

Drie flinke sneeën ambachtelijk wit of bruin
desembrood met drie gebakken eieren

Te bestellen vanaf 2 personen
(2½ broodje per persoon)

Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham
Uitsmijter ham-kaas
Uitsmijter spek
Boerenuitsmijter

Lunch A

7,00

Lunch B

8,75

Lunch E

10,5

Lunch L

6,75

Lunch W (2 wraps per persoon)

8,75

Lunch G

8,75

met ham, kaas, gebakken ui,
champignons, paprika en spekje

7,00
7,00
7,7 5
8,00
9,50

harde en zachte, witte en bruine
broodjes, belegd met gewoon beleg

Klassiekers zoals je ze kent, maar
dan Brabants Lekkerste!

twee sneeën ambachtelijk wit of bruin
desembrood met op de ene snee een
uitsmijter ham-kaas en op de andere
een Brabantse kroket. Geserveerd
met rauwkost en mosterd.

harde en zachte, witte en bruine
broodjes, belegd met een mix
van gewoon en luxe beleg

harde, witte en bruine broodjes, belegd
met een mix van gewoon en luxe beleg

Lunch van ’t huis
Brabants Lekkerste
12-uurtje

zachte, witte en bruine broodjes, belegd
met een mix van gewoon en luxe beleg

wraps, belegd met gerookte zalm,
carpaccio, gezond, tonijnsalade,
eiersalade of gegrilde kip

7,75

glutenvrij

Luxe beleg: Krabsalade, Tonijnsalade,
Eiersalade, Kipkerriesalade, Roombrie,
Filet americain, Kruidenkaas,
Gegrilde kipfilet en Gezond

Twee Brabantse
kroketten met brood

6,25

Saté van de haas
met brood

7,75

twee sneeën ambachtelijk wit of bruin
desembrood met twee lekkere Brabantse
kroketten. Geserveerd met mosterd.

drie stokjes saté van de haas met
eigengemaakte satésaus. Geserveerd met
ambachtelijk wit of bruin desembrood.

Gewoon beleg: Jong belegen kaas, Oude
kaas, Gekookt ei, Achterham en Fricandeau

Upgrade je lunch

TIP!

Klein flesje melk, verse
jus d’orange, Optimel
of Chocomel
p.p. 2,00
Soep v/d dag met
desembrood
p.p. 3,75
1L verse jus d’orange
5,95
1L jus d’orange
3,50
1L halfvolle melk
2,50
1L Optimel of Chocomel
3,50
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Vis salades
9,95

Vissers salade

9,95

Vegetarische salades

Vlees salades
Carpaccio salade

9,95

Gegrilde kip salade

9,95

Kip-kibbeling salade

9,95

met rundercarpaccio, balsamico dressing,
Grana Padano, pittenmix en truffel-mayo
met gegrilde kip, rode ui, paprika,
bacon, tomaat, bosui en eigengemaakte
honing-mosterddressing

Ujese biefreepjes salade

9,95

Hete kip salade

9,95

met rode ui, kip piri-piri, paprika,
bosui en pittenmix

Zalm salade

met tonijnsalade, krabsalade, gerookte
zalm, gekookt ei, bosui en eigengemaakte
honing-mosterddressing

Geserveerd met wit of bruin ambachtelijk
desembrood, kruidenboter en een
heerlijke huisgemaakte dip

met malse biefreepjes, zongedroogde
tomaten, pittenmix, paprika, rode ui,
champignons en sperzieboontjes

9,95

met gamba’s, tomaat, paprika, rode ui
en onze huisgemaakte Mellesaus

met gerookte zalm, rode ui, paprika, tomaat,
bosui en onze huisgemaakte Mellesaus
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met onze bekende kip-kibbeling,
tomaat, paprika, rode ui en onze
vertrouwde chili-mayo

Gamba salade

Brie-peer salade
(vegetarisch)

9,95

Italiaanse salade
(vegetarisch)

9,95

met brie, peer, zongedroogde
tomaten, zwarte olijven, pittenmix en
eigengemaakte honing-mosterddressing

met komkommer, bruchetta,
paprika, pittenmix, Grana Padano,
bosui en pestodressing

Soep
Soep uit eigen keuken
(wisselend assortiment)

geserveerd met ambachtelijk wit of
bruin desembrood, kruidenboter en
een heerlijke huisgemaakte dip

4,75

MENU’S

Menu’s
Geserveerd met rauwkost en keuze uit: friet, aardappelschijfjes, gekookte krieltjes of rijst

Schnitzel met
champignonroomsaus

9,95

Boerenschnitzel

9,95

200 grams schnitzel met huisgemaakte
champignonroomsaus
met gebakken ui, champignons,
paprika en spekjes

Gegrilde halve kip
heerlijk vers van de grill!

Hotwings

lekker pittig! (5 stuks)

Vleugels

naar eigen recept gekruid (5 stuks)

Kip-kibbeling

9,95

Gyros

9,95

Saté van de haas

9,95

Hete kip

9,95

Ujese biefreepjes

9,95

Biefstuk met pepersaus

9,95

Gamba’s

9,95

Bami of Nasi goreng

9,95

Mexicaanse wrap
(vegetarisch)

9,95

Kip wrap

9,95

malse stukjes kippendij in een krokant jasje,
geserveerd met chili-mayo
met tzatziki
met zelfgemaakte satésaus (3 stokjes)

9,95

malse kippendij in piri-piri saus

9,95
9,95

malse biefreepjes met gebakken ui,
champignons, paprika en sperziebonen
heerlijk van de Ujese slager met
huisgemaakte pepersaus

van de bakplaat met Mellesaus (2 spiesen)
met 1 stokje saté van de haas (extra
stokje saté 2,50), huisgemaakte
satésaus, atjar en een gebakken ei

met kruidige bonenvulling en geraspte kaas
met krokante kipstukjes, sla,
tomaat, rode ui en paprika

FRI
Gezinszak friet
2 personen
3 personen
4 personen
5 personen

Friet

KS

ET & SNAC

Friet specialiteiten
4,25
6,00
8,00
9,00

Klein Groot
Friet zonder
2,00 2,60
Friet met
2,45
3,15
Friet speciaal
2,75
3,60
Friet Mellesaus (+ui) 2,75
3,60
Friet Joppiesaus
2,75
3,60
Friet satésaus
2,85
3,70
Friet stoofvlees
3,50
4,85
Supertjes vanaf
3,70 4,40

Dubbel portie vlees op uw
specialiteit? (+3,00)

Griekse friet

7,50

Boerenfriet

6,50

Brabantse kipsalon

7,50

Pulled chicken friet

7,50

Hete kip friet

7,50

met kruidige gyros, tzatziki,
chilisaus en rode ui
met gebakken ui, champignons,
paprika en spekjes
huisgemaakte kipshoarma
met knoflooksaus, sambal,
geraspte kaas en lente-ui

met huisgemaakte satésaus,
seroendeng, sambal en bosui

met huisgemaakte kip piri-piri en lente-ui

Voor de kleintjes
Kinderbox

5,95

kinderfrietje met fritessaus, pakje Capri
Sun, een leuke verassing en een snack naar
keuze: frikandel, kroket of 3 kipnuggets

1,75
2,25
1,75
1,75
2,20
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,50
2,60

Gehaktstaaf
Mexicano
Gehaktbal speciaal
Pittige berenhap
Lihanboutje
Smulrol
Satérol
Shoarmarol
Braadworst
Loempia ham + kip
Schnitzel
Bitterballen (6 stuks)
Kipnuggets (6 stuks)
Kipfingers (6 stuks)
Vlammetjes (6 stuks)

2,10
2,25
2,50
2,70
2,00
2,50
2,25
2,50
2,50
3,50
5,25
2,40
2,60
2,60
3,25

huisgemaakt

PECIALITE
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Frikandel
Frikandel speciaal
Kipfrikandel
Kroket
Brabantse kroket
Goulashkroket
Satékroket
Kalfskroket
Bamiblok
Bami oriëntal
Nasischijf
Kaassouflesse
Bonita
Viandel
Kipcorn
Sitostick
Gehakbal uit de jus

KIP S

Snacks

Onze specialiteit: Kip!
Huisgemaakt en met extra
aandacht en zorg bereid, en
dat proef je! Het is niet voor
niets Brabants Lekkerste!

Kip
Gegrilde halve kip
heerlijk vers van de grill!

Gegrilde hele kip

KIPDAG

4,75

3,75
KIPDAG

9,50

als een halve de truc niet doet

7,50

Hotwings

4,00

Vleugels

4,50

Kip-kibbeling klein

3,95

Kip-kibbeling groot

5,95

Kip-strips (3 stuks)

3,75

Kip-strips (5 stuks)

5,00

lekker pittig! (5 stuks)
naar eigen recept gekruid (5 stuks)
malse kippendij in een krokant jasje,
geserveerd met chili-mayo
voor de lekkere trek!

geserveerd met chili-mayo
als 3 niet genoeg is
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Alle burgers worden geserveerd op een broodje met sla, tomaat en augurk.

Kipburgers

Classic grill burgers

Krokante kipburger

3,75

Kleiner, maar net zo lekker!

California kipburger

7,25

Central Park burger

5,75

Ujese burger

4,75

Boerenburger

4,75

Cheese-baconburger

4,75

met remouladesaus

met pittige kip, bacon, rode
ui en knoflooksaus

met cheddar, bacon, gebakken
ui, gebakken ei en Mellesaus

Black Angus burgers

met gebakken ui, champignons,
gebakken ei en Mellesaus

Black Angus rundvleesburger van
150 gram van de Ujese slager!

Brabants Lekkerste burger 8,75
met cheddar, bacon, gebakken
ui, gebakken ei en Mellesaus

met gebakken ui, champignons,
paprika, spekjes en Mellesaus
met cheddar, bacon en Mellesaus

New York Cheeseburger

7,25

Baconburger

4,25

All American beefburger

6,75

Cheeseburger

4,25

Tex-Mex burger

7,50

Hamburger

3,75

met cheddar, rode ui en tomaten relish
met rode ui en tomaten relish

met rucola, tomaat, jalapeños, cheddar,
chili-mayo en nacho’s

met bacon, gebakken ui en Mellesaus
met cheddar en tomatenketchup
met gebakken ui en Mellesaus

Handelslaan 3A Uden
T. (0413) 267 682
WWW.BRABANTSLEKKERSTE.NL
Volg ons ook op Facebook en Instagram!

