
Menukaart
Heeft u een dieetwens of een allergie?

Meld het ons.



ZACHT BROODJE 

Jong belegen kaas  € 3,25
Oude kaas € 3,50
Gezond € 4,50
Ossenworst  € 4,25
Leverworst  € 3,50
Rosbief  € 4,25
Frikandel € 2,25
Serranoham € 4,25
Oma Bobs rundvleeskroket € 2,95
Balletje in de jus (huisgemaakt) € 5,00

TOSTI’S 

Kaas € 2,50
Kaas, tomaat € 2,75
Ham, kaas € 2,75 
Ham, kaas, sambal € 2,75

LUXE BELEGDE BROODJES

Carpaccio € 9,75
Met pesto, Parmezaanse kaas, knapperige  
sla, zongedroogde tomaat en pijnboompitjes.

Gerookte zalm € 9,75
Met sla, roomkaas, rode ui en citroen.

Geitenkaas € 7,75
Met honing, rucola en walnoten.

Clubsandwich € 9,95
Geroosterd brood, belegd met kipfilet,  
bacon, sla, tomaat en mosterdmayonaise.

LUNCHGERECHTEN 

Burger De Punt € 8,75
Hamburger van 100% Hollands rundvlees  
met sla, tomaat, cheddarkaas, bacon en 
barbecuesaus. 
Crispy potato wedges en mayonaise erbij? 
Supplement € 2,85.

Broodje De Punt (specialiteit) € 8,75 
Zacht broodje met stukjes varkenshaas,  
gebakken champignons en ui. Afgeblust  
met ketjap.

2 Oma Bobs rundvleeskroketten € 5,90 
Keuze uit 2 sneetjes wit of bruin brood.

2 Oma Bobs garnalenkroketten € 7,25 
Keuze uit 2 sneetjes wit of bruin brood.

Twaalfuurtje € 12,00
3 sneetjes geroosterd brood met carpaccio,  
gerookte zalm, twee mini Oma Bobs garnalen-
kroketjes en een soepje naar keuze.

Uitsmijter v.a. € 7,00
Keuze uit ham, kaas, tomaat, rosbief  
of spek op wit of bruin brood.

VOORGERECHTEN

Vers afgebakken broodje € 3,50
Keuze uit wit of bruin, met aioli en kruidenboter.

Hollandse garnalencocktail € 9,50
Geserveerd met salade, cocktailsaus, geroosterd 
brood en citroen.

Visduo € 10,50
Hollandse garnalen, gerookte zalm  
en geroosterd brood.

Gerookte zalm € 10,50
Gereserveerd met een kleine salade,  
kappertjes, rode ui, citroen en geroosterd brood.

Carpaccio € 12,50
Met pesto, Parmezaanse kaas, knapperige  
sla, zongedroogde tomaat en pijnboompitjes.

Vitello tonato € 9,75
Zacht gegaard kalfsvlees met rucola, rode ui, 
kappertjes en huisgemaakte tonijnmayonaise.



WARME VOORGERECHTEN

Uiensoep € 6,00
Groentesoep € 6,00 
Wisselende soep van de dag. € 6,00

Gebakken champignons € 7,50
Geserveerd op geroosterd brood met  
gebakken spek en ui.

Pannetje gamba’s (Pil Pil) € 9,90
Aangenaam pittig met rode peper,  
knoflook en bosui.

 

MAALTIJDSALADES

Geitenkaas (vegetarisch) € 9,75
Gemengde sla met rucola, lauwwarme geitenkaas, 
tomaat, komkommer, croutons, walnoten en honing.

Gebakken gamba’s of kip € 13,50
Salade met tomaat, komkommer, gebakken 
uienringen en knapperige croutons.

VISGERECHTEN

Gebakken sliptong 2 stuks € 16,75
Gebakken sliptong 3 stuks € 19,75

De hoofd- en visgerechten worden 
geserveerd met frisse salade, frites  
met mayonaise en dagverse groente. 

EXTRA TE BESTELLEN

Crispy potato wedges € 2,85 
Witlof met ham en kaas € 2,75 
Klassieke rode kool € 2,75 
Groente van het seizoen € 2,75

HOOFDGERECHTEN

Kipsaté € 14,50
Varkenshaassaté € 16,50
Ossenhaassaté € 19,50
Spareribs € 18,50
Keuze uit zoet of pittig

Spies mixed grill € 19,75
Spies met ossenhaas, varkenshaas, kip,  
chipolata worstjes en barbecuesaus.

Ribeye van de grill € 25,00
Geserveerd met kruidenboter.

Black Angus bavette USA  € 23,00
Van de grill en geserveerd met kruidenboter.

Klassieke kalfslever € 22,50
Met gebakken spek en ui.

Schnitzel € 16,50
Met champignonroomsaus.

Gebakken tournedos met jus € 23,50 

Gebakken tournedos € 24,50
Keuze uit peper-, gorgonzola-,  
champignonroomsaus, of gebakken  
champignons.

VEGETARISCHE 
HOOFDGERECHTEN

Oosterse hotplate met tofu € 14,50
Met rijst, paksoi, rode ui, champignons,  
rode peper en knoflook. 
Voor de niet-vegetariër met gamba’s  
of ossenhaaspuntjes, supplement € 2,50.

Burger De Punt (vegetarisch) € 8,50
Vegetarische burger met sla, tomaat,  
cheddarkaas en barbecuesaus.
Crispy potato wedges met mayonaise erbij? 
Supplement € 2,85.



PANNENKOEKEN

Zelf samen te stellen v.a. € 5,50
Keuze uit naturel, spek, kaas, ui,  
champignons, appel, rozijnen, banaan,  
ananas en gember.

VOOR DE KLEINTJES 

Kinderburger  € 7,50
Broodje hamburger met tomaat en  
cheddarkaas. Geserveerd met appelmoes,  
rauwkost, frites en mayonaise.

Kindersteak ossenhaas van de grill € 10,50
Met appelmoes, rauwkost, frites en mayonaise.

Gebakken kibbeling € 9,50
Met appelmoes, rauwkost, frites en mayonaise.

Kinderfrites en een snack. € 5,50
Een kroket, frikandel, kipnuggets of kaassouflé  
met appelmoes, rauwkost, frites.en mayonaise.

DESSERTS

Dame blanche € 5,50
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.

Chocolade brownie € 6,00
Huisgemaakte brownie met vanille-ijs en slagroom.

Cheesecake € 6,00
Cheesecake met de smaak van het seizoen  
en een bolletje ijs.

Oud-Hollands flensje € 8,50
Flensje met vanille-ijs, warme kersen  
en slagroom.

Coupe met 3 bolletjes ijs € 4,75
Keuze uit vanille, aardbei, banaan.

Kinderijsje 1 bolletje € 1,75
Keuze uit vanille, aardbei, banaan en slagroom.

Kinderijsje 2 bolletjes € 3,25
Keuze uit vanille, aardbei, banaan en slagroom.

AFSLUITERTJE

Koffie € 2,35
Cappuccino € 2,60
Koffie verkeerd € 2,60
Espresso € 2,35
Dubbele espresso € 2,80
Latte macchiato € 2,80
Thee € 2,20
Verse muntthee € 3,00 

Irish coffee (Whiskey) € 6,75
Italian coffee (Amaretto) € 6,75
Spanish coffee (Tia Maria) € 6,75
French coffee (Grand Marnier) € 6,75
Brazilian coffee (Kahlua) € 6,75



WITTE WIJNEN

Vino Cano 
Les Domaines Robert (huiswijn)
€ 17,50
Frisse droge witte wijn uit de Pays d’Oc met veel 
smaak. Gemaakt van Vermentino, Semillon en 
Sauvignon druiven.

Jose Galo 
Bodegas Rueda Pérez
€ 19,50
Typische Rueda met 100% Verdejo druiven, veel 
smaak en geur van onder andere passievrucht  
en grapefruit.

Pouilly Fume, Jean Pabiot 
Domaine des Fines Caillottes
€ 29,00
Topwijn uit de Loire, gemaakt van 100% Sauvignon. 
Intense en complexe geur, met de smaak van 
tropische vruchten als mango en passievrucht.

Chablis
Domaine Millet
€ 39,00
Klassieker uit de Bourgogne gemaakt met  
100% Chardonnay druiven. De wijn wordt  
gemaakt op de beste bodemsoort in de Chablis.

ROSÉ WIJNEN

Claude Val,
Mise Paul Mas (huiswijn)
€ 17,50
Mooie zuivere wijn, met in de smaak aardbeien, 
kersen, zachte citrus en zachte specerijen. Kwieke  
en montere rosé.

AOC Coteaux d’Aix en Provence
Domaine Naïs
€ 19,50
Deze rosé heeft een zalm-roze tint en heeft alles 
in zich wat wordt verwacht van een rosé. Met veel 
geur en lekker fris van smaak. Heerlijk bij salades, 
mediterrane gerechten en gegrild, wit vlees.

PORT

Kopke Port LBV
€ 3,75 (per glas)
De L.B.V. is een port-wijn van grote finesse, vol van 
smaak, soepel en met een fruitig aroma. Door de 
houtrijping is deze port eerder op dronk als een 
Vintage Port. 

RODE WIJNEN

Claude Val
Mise Paul Mas (huiswijn)
€ 17,50
Een fruitige, goed uitgebalanceerde en soepele wijn. 
In de geur ontdekken we frambozen en een hint van 
bloemen.

Nero d’Avola
Baglio Del Conte
€ 19,50
Kruidige rode wijn met veel rijp, donker fruit van het 
zonnige Sicilië, gemaakt van de Nero d’Avola, het 
“zwart uit Avola”, dé authentieke druif van Sicilië. 

Don Ramon
Campo de Borja
€ 24,50
Don Ramón van Bodegas Aragonesas is een 
temperamentvolle wijn, gemaakt van de druiven-
soorten Garnacha (75%) en Tempranillo (25%).

Fleurie
Pierre Ferraud & Fils
€ 29,00
Frisse, makkelijke rode wijn met veel rood fruit als 
aardbeien, maar vooral frambozen. Klassieke wijn uit 
de Beaujolais.

Valpolicella Classico
Casal Busol
€ 29,00
Volle krachtige wijn gemaakt langs de oevers van 
het Gardameer, vlakbij het plaatsje Bardolino.

MOUSSERENDE WIJNEN

Domaine Tilleuls
Fines Perles des Tilleuls
€ 32,50
Frisdroge mousserende wijn uit de Loire, 100% gemaakt 
van Chardonnay op de Méthode Traditionnelle.



Café Restaurant De Punt
Rijksstraatweg 12

1396 JM Baambrugge
0294 - 291292

www.caferestaurantdepunt.nl 
www.facebook.com/caferestaurantdepunt/


