
KOFFIE 
ESPRESSO   
ESPRESSO MACCHIATO  
RISTRETTO 
CORTADO 
CAPPUCCINO  
LATTE MACCHIATO   
FLAT WHITE  

MOCCACHINO 
BEETROOT CAPPUCCINO 
CHAI LATTE 
POWER CHAI LATTE 
KURKUMA LATTE
ANIJS MELK 
MATCHA LATTE 
WARME CHOCOLADE MELK  

EXTRA SHOT - Extra shot espresso
SIROOP - Caramel | hazelnoot
MELK - Soya | haver | kokos | amandel

€ 2,75
€ 2,50 | 3,00
€ 2,75 | 3,25
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,25

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 3,50

€ 3,00

€ 0,50
€ 0,25
€ 0,50

€ 3,50

VERSE GEMBER 
VERSE MUNT 
ALLES GEMENGD 

GROENE VINGERS 
Biologische groene thee van Simon Levelt
 
VERGRIJZING
Biologische earl grey van Simon Levelt

DECOLLETHEE
Groene en zwarte thee, rozenbloesem en rozenbittel

NAMASTHEE  
Chai specerijen melange

CABARATHEE 
Rooibos, citroengras en citrusschil

AFTERPARTHEE 
Gember, munt en citroenmelisse

HOPPATHEE  
Yerba Mate en ijzerhard 

€ 3,25

€ 3,50 

€ 3,00

KOFFIEPUNT || WINKELPUNT                    LASERPUNT || VERGADERPUNT

Brandpunt, de huiskamer voor elke eigenzinnige Bredanaar in hartje Breda met een energieke mix van creativiteit en on-
dernemen. Een winkel met unieke producten en een eerlijke kop koffie, thee of een lekkere tosti. Dé ideale plek om te ont-
moeten, te werken of geïnspireerd te raken.

MENUKAART BRANDPUNT

WARME DRANKJES THEE

KOUDE DRANKJES
KOUD BAKKIE KOFFIE 
IJSKOFFIE
ICED CHAI LATTE 

BRUIS / PLAT WATER
FRITZ-KOLA / LIGHT
FRITZ-SPRITZ 
APPELAERE PEER / APPEL
THIJSTHEE

BUTCHA KOMBUCHA 
HOT GINGER
TENZING ENERGY

GIMBER JUICE 
BERRY APPLE 
CREAMY & SMOOTH 
MINTY MANGO
POWERFULL PINEAPPLE

€ 3,00

€ 2,75

€ 3,50 | 4,25

€ 3,50

€ 3,00

JUPILER - Blond bier 5,2%
JUPILER 0.0% - Alcoholvrij bier 0%

DE LELLEBEL - Blond fruitig bier 5,7%
DE BELHAMEL - IPA 6,5%
DE BULLEBAK - Weizen tripel 7,7%
DE NITWIT - Fruitig wit bier 6%

BIER UIT BREDA OP TAP  

NO HOUSE WINE 
WIT - Frisse blend van Chenin Blanc en 
Sauvignon Blanc
ROOD - Een kruidige wijn van 100% Shiraz

€ 2,75

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,00 

FUN DRINKS € 3,50

€ 4,00
€ 3,25
€ 3,50

€ 3,25

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

€ 3,50 | 4,25
€ 4,25
€ 4,25

€ 2,75

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

€ 4,00 



TOSTI TUNA MELT - Tosti van speltbrood met een verse tonijnmix van ui, augurk en sambal geserveerd met 
ketchup van The Ketchup Project
TOSTI HUMMUS PESTO VEGAN - Tosti van speltbrood met hummus, zongedroogde tomaatjes en verse 
groene pesto geserveerd met  ketchup van The Ketchup Project
TOSTI BLT  - Tosti van speltbrood met bacon, cheddar, zongedroogde tomaatjes en rucola geserveerd met ketchup 
van The Ketchup Project

€ 6,75

TOSTI’S

Het lekkerste gebak in eigen huis gemaakt door Judie van Pattiserie Nettur. We hebben een wisselend assortiment gebak 
en taart. Vraag naar de opties of kijk in de vitrine. Hieronder een mix van wat je in de vitrine kunt vinden. Succes met kiezen! 

BROWNIE      DESSERTGEBAKJE

APPELKRUIMELTAART    HAZELNOOTMOMENTJE
CHEESECAKE      CARROTCAKE

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,75

€ 4,50

GEBAK

€ 3,75 € 4,00

NAAN BACON FIG - Geroosterd naanbrood met vijgencompote, rucola, bacon, geitenkaas en pijnboompitjes
NAAN EIERSALADE  - Geroosterd naanbrood met eiersalade, tomaat bruschetta en rucola 
NAAN HUMMUS CHUTNEY - Geroosterd naanbrood met hummus, zongedroogde tomaten, rucola en een 
chutney van uien en rozijnen

€ 9,75

NAAN BROOD

KOKOSBOOST - Smoothie bowl van framboos, banaan en kokosmelk gserveerd met kokossnippers, meusli en 
chiazaad
B-ANANAS - Smoothie bowl van ananas, mango, banaan en kokosmelk gserveerd met kokossnippers, meusli, 
chiazaad en passievruchtstroop

€ 6,75

SMOOTHIE BOWL

In samenwerking met Patisserie Nettur, gevestigd in 
ons pand bieden wij een heerlijke high tea aan. 

Je kunt reserveren door te mailen naar info@patisse-
rienettur.nl of bellen 06 57 75 28 28. De high tea is vers 
bereid op de gekozen datum/tijd, van maandag t/m vri-
jdag. Bij binnenkomst mag je een kijkje komen nemen in 
de patisserie, waar alles voor je wordt bereid. Je zit in de 
gezelligste huiskamer van Breda en kunt 2 uur genieten 
van een heerlijk thee assortiment en hartige/zoete hapjes
Voor meer info vraag naar een folder of kijk online op 
patisserienettur.nl/high-teas/

HIGH TEA

KOFFIEPUNT || WINKELPUNT                    LASERPUNT || VERGADERPUNT

Kom ook eens vergaderen in een inspirerende om-
geving met lekkere koffie, lunch of borrel.

Brandpunt is jouw vergaderpunt. We hebben een 
multifunctionele ruimte achter in onze zaak waar je de 
informele sfeer van de winkel en horecazaak nog voelt, 
maar professioneel genoeg om als voedingsbodem voor 
rust, focus en creativiteit te dienen. Ochtend, middag en 
avond kan je bij ons terecht. De zaal komt altijd met een 
grote beamer, geluid, flip overs en ontelbaar veel stiften.
Voor meer informatie over onze arrangementen; stuur 
een mailtje naar info@brandpuntbreda.

VERGADERPUNT

€ 6,75

€ 6,75

€ 6,75

€ 9,75
€ 8,75


