verse FriTes

Snacks

Normaal

Groot

3,10

3,95

4,50

5,55

Bord verse frites
Bord twister frites
Portie saus
Fritessaus
Curry
Ketchup
Speciaal
Satésaus
Knoflooksaus
Truffelmayonaise

0,70
1 ,05
1 ,05
1,15
1,15
1,15
1,15

Oorlog
Joppiesaus
Feest
Stoofvlees
Chilisaus
Appelmoes klein
Appelmoes groot

Supertjes

1,15
1 ,3 0
1 ,3 0
4,75
1,15
1 ,0 5
2,00

Twister frites +1,40

Supertje catamaran

Verse frites met 2 frikandellen, fritessaus, curry en uien

Supertje back in town

Verse frites met frikandel, kroket, fritessaus, curry en uien

8,50
8,50

Supertje biefstukpuntjes

13,95

Supertje boerenfrites

8,95

Supertje kapsalon

9,75

Verse frites met gebakken stukjes biefstuk, champignons,
rucola, teriyakisaus en truffelmayonaise
Verse frites met ui, champignons, spek en paprika
Verse frites met shoarmavlees, gesmolten kaas,
verse gemengde salade en knoflooksaus

Supertje crispy chicken

9,75

Supertje shoarma

8,95

Supertje hete kip

8,95

Supertje teriyaki

8,95

Verse frites met krokante stukjes kipfilet, gebakken ui,
champignons en chilisaus
Verse frites met shoarmavlees en knoflooksaus
Verse frites met stukjes kippendij, paprika, ui, champignons
en pikante saus
Verse frites met stukjes kippendij, ui, champignons,
peulvruchten en teriyakisaus

Nagerechten, milkshakes en dranken

los zacht bolletje + 0,80

Frikandel
Frikandel speciaal
Kipfrikandel
Frikandel XXL
Frikandel XXL speciaal
Viandel

2.20
2.75
2.20
4.25
5.95
2.50

Rundvlees kroket
Kwekkeboom kroket
Goulashkroket
Kalfskroket
Satékroket

2.20
2.55
2.45
2.45
2.45

Kaassoufflé
Ham-kaas souflesse
Bamiblok
Bamibal (huisgemaakt)
Nasischijf (huisgemaakt)

2.40
2.60
2.40
2.70
2.70

Mexicano
Mexicano XXL
Pikanto
Satérol
Shoarmarol
Smulrol
Vlampijp

2.25
Knakworst
2.95
Braadworst
4.75
Gehaktbal
(uit jus)
3.75
Gehaktbal (uit vet)
Berenklauw (gehaktbal speciaal) 3.25
3.80
Grizzly (krokante berenklauw)
Vietnamese loempia
Loempia
Loempia speciaal

2,00
3,90
6,50

Met gebakken ei, ham en stokje kipsaté

Kiprunner
Kipkorn
Kalkoenstick
Lihanboutje
Shaslick
Ragoezi

3.05
2.45
3.25
2.50
3.95
2.95

egetarische snacks
Mini loempia’s

(5 stuks)

2,35

Bami Oriëntal

2,70

Bonita

2,70

Vegakroket

2,80

Kaaskroket

2,70

Groentekroket

2,70

Varkenshaassaté
Kipsaté (3 stokjes)
Halve Haan
Varkensschnitzel
Kipschnitzel

(3 stokjes)

(6 stuks)

9,25
7,25
8,25
6,75
7,25

2.75
2.75
2.95
5,95

Heeft u allergieën? Vraag een medewerker voor meer informatie.

6 stuks
5 stuks
3 stuks
6 stuks
6 stuks
5 stuks
5 stuks

2.85
4.90
4.95
3.45
3.45
5.45
4.25

Oubliehoorn
Softijs beker
Ice Twist

1,10
2,20
2,70

Slush puppie (alleen in de zomer)
Milkshake

Smaken: aarbei, vanille, banaan en pistache

IJscoupes (diverse smaken)

Klein Middel Groot

1,60
3,25

1,90
3,95
3,95

2,40
4,50
4,95

Sundae

v.a.

2,60

Diverse toppings
Slagroom

v.a.

0,40
0,75

1,50

Koffie met appelgebak

2,50
3,10

v.a. 4,95

5,25

2022

Drankenkaart
Frisdrank
Chaudfontaine
bruisend of plat

Warme dranken
2,95

Chaudfontaine (fles 0,75 ltr) 4,95
Coca-cola

2,95

Fanta

2,95

Sprite
Fuze tea (ice tea)

2,95
3,25

Rivella
Tonic
Bitter lemon
Red Bull
Fristi
Chocomel
Appelsap
Verse jus d’orange
Melk
Limonade

3,25
3,25
3,25
3,75
2,95
2,95
2,95
3,95
2,50
1,50

regular, zero of light
orange of cassis

sparkling, green of mango

Thee
Verse muntthee
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Warme chocolademelk
Latte macchiato
Irish coffee (bevat alcohol,
Italian coffee (bevat alcohol,

Bieren

)
)

2,50
3,85
2,50
2,50
3,75
2,95
3,50
3,20
3,75
7,50
7,50

Whisky en Likeur
Whisky

5,50

Port
Licor 43
Amaretto Disaronno
Baco

4,25
5,25
5,25
7,95

Bavaria
Hertog Jan
Jupiler
Bavaria 2.0% Radler
Bavaria 0.0%
Bavaria 0.0% Radler

2,95
3,25
3,25
3,65
3,65
3,65

menukaart

Speciaal Bieren
La chouffe (blond)
Leffe blond
Leffe bruin
Liefmans
Hoegaarden wit

4,95
4,75
4,75
4,50
3,50

Wijnen
Rode wijn
Witte wijn (droog of zoet)
Rosé (droog of zoet)

3,95
3,95
3,95

Omdat goed niet altijd van
ver hoeft te komen, serveren
wij verschillende vers(e)
vlees(waren) van de beste
lokale leverancier:

Borrelhapjes
Bitterballen
Kaastengels
Chicken strips
Kipnuggets
Kipfingers
Hotwings
Vlammetjes

Kinderijsje
Reuzebeker
Cool kids

bruisend of plat

Glutenvrije snacks
Frikandel
Kroket
Bamischijf
Kipnuggets

Middel Groot

2.95
4.95
2.75
2.90
2.95
2.95
3.20

Beerens slagerij & traiteur
U herkent deze op de kaart aan
het
logo

Luxe partyhapjes (mix)
8 stuks
25 stuks
50 stuks
75 stuks
100 stuks

(excl. saus)
(excl. saus)
(excl. saus)
(excl. saus)
(excl. saus)

5,95
17,50
33,00
47,50
60,00

Openingstijden
Kijk voor alle actuele bezorg- en openingstijden
op www.bigbreadbest.nl

Big Bread Kitchen Best | A. Hoofdstraat 34, 5683 AE Best
W. www.bigbreadbest.nl | T. 0499 745 400

www.bigbreadbest.nl

kitchen burgers

menu’s
Varkenshaassaté

Big American Burger

Big Black Jack

Big Bread Burger

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
dubbele burger,
kaas, rode uien en
burgersaus

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
Angus Beef, ham,
kaas, gebakken ei
en burgersaus

Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees,
kaas, gebakken ei,
champignons, ui
en grillsaus

9.

9.

25

25

s
Angu
Beef

lunch gerechten
14,95

(275 gram)

3 stokjes, atjar, kroepoek en satésaus

Kipsaté (150 gram)

12,95

Biefstukpuntjes

17,95

Gamba’s (8 stuks)

17,95

Shoarma

12,75

3 stokjes, atjar, kroepoek en satésaus

7.

75

New York Burger

Big Bread Teriyaki

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees,
kaas, bacon en
truffelmayonaise

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees,
dubbel kaas, bacon,
rode ui en BBQ-saus

Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
gegrilde stukjes kippendij,
peulvruchten, gebakken
uien, champignons
en teriyakisaus

7.75

7.75

Sappige Spareribs

19,95

Loempia

11,95

Met gebakken ei, ham, stokje kipsaté en satésaus

Boerenschnitzel

5.

extra

15,95
13,50

Kipschnitzel (naturel)

14,50

Met schijfje citroen

Halve Haan

13,95

Lekkerbekje (met remouladesaus)

15,95

Lekker mals uit de oven of frituur

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees,
bacon, rode ui
en BBQ-saus

7.25

europese burger

Big Bread Crispy Chicken

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees,
gebakken ui,
fritessaus en curry

Italiaanse bol met
krokante stukjes kipfilet,
verse gemengde salade,
gebakken ui,
champignons
en chilisaus

5.75

8.25

Braziliaanse kipburger

Big Bread shoarma

Sesam broodje met
lekkerbekje, rode ui
en remouladesaus

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
krokante kipfilet,
kaas en jamballasaus

Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
shoarmareepjes met
speciale kruiden
en knoflooksaus

8.75

7.75

7.75

Vega burger

Vega kipburger

Spinazie kaas burger

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
gebakken ui,
fritessaus en curry

Sesam broodje met
verse gemengde salade
en chilisaus

Sesam broodje met
spinazie burger,
verse gemengde salade,
Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en
truffelmayonaise

6.

50

Hamburgers zijn 125 gram,
Angus Beef burgers zijn 200 gram,
beide gemaakt van 100% rundvlees.

6.

95

Burgers kunnen vervangen worden
door 200 gram Angus Beef +3,50

7.

50

Liever iets vegetarisch?
Vervang uw burger voor een
vegetarische burger +1,00

Carpaccio

7,95

Tonijn

7,95

Martino

7,50

Maaltijdsalades
Biefstukpuntjes salade

12,50

Malse biefstukpuntjes met champignons en teriyakisaus,
verse gemengde salade, mosterd-dille dressing en geroosterde uitjes.

Oosterse chicken salade

9,50

Met kippendijfilet, ananas, sesam, verse gemengde salade,
mosterd-dille dressing en teriyakisaus

Gerookte zalmsalade

Boven genoemde menu’s worden geserveerd met:
dagverse gemengde salade, verse frites en fritessaus

12,50

Gerookte zalm met verse gemengde salade, ei, rode uien,
mosterd-dille dressing en jamballasaus

12,75

Nasischotel

12,75

Met een stokje kipsaté, atjar, kroepoek, gebakken ei, plakje ham en satésaus

Met een stokje kipsaté, atjar, kroepoek, gebakken ei, plakje ham en satésaus

Een kids menu met frites, fritessaus en snack met keuze uit;
kipnuggets, kipfingers, frikandel, kroket of kaassoufflé
Compleet met Capri-Sun en leuke verrassing!

Meerprijs menu’s:
Pepersaus of champignonroomsaus +1,95
Zigeunersaus +1,50
Twister friet +1,40

9,45

Stukjes tonijn, augurk, verse gemengde salade, rode uien,
mosterd-dille dressing en jamballasaus

9,95

SOEP

Geserveerd op sandwichbrood (wit of bruin)
Met saus, keuze uit: curry, ketchup of fritessaus

3,25

Tosti Hawaï

5,50

3,25

Tosti zalm

7,95

Hamburger (naturel)

4,95

Cheeseburger

6,50

Sesam broodje met 100% rundvlees, verse gemengde salade, kaas,
fritessaus, curry en rauwe uien

6,95
6,95

Gehaktbal

5,55

Gehaktbal

4,55

Shoarma

7,50

Zacht bolletje met gehaktbal uit jus
Zacht bolletje met gehaktbal uit frituur
Pitabroodje met shoarma, verse gemengde sla en knoflooksaus

Hete kip

7,95

Rustieke baguette (wit of bruin) met stukjes kippendijfilet,
verse gemende salade gebakken uien, champignons, paprika en pikante saus
Met 3 stokjes varkenshaassaté (275 gram) en satésaus

10,25

Stokbroodje kipsaté

8,25

Twee rundvleeskroketten

6,50

Met 3 stokjes kipsaté (150 gram) en satésaus
Met sandwichbrood (wit of bruin) en mosterd
(Optie: 2 Kwekkeboomkroketten +0,90 extra)

Meerprijs:
Los zacht bolletje
Italiaanse bol

+0,80
+1,00

Baguette wit
Baguette bruin

Met ham, kaas en ananas
Met gerookte zalm en bieslook roomkaas

high friet

Te bestellen vanaf 2 personen

15.95

Voorgerecht

mini frikandel speciaal en kaastengel met chilisaus

Mexicano baguette

Stokbroodje varkenshaassaté

Met ham en kaas

per persoon

Sesam broodje met 100% rundvlees, verse gemengde salade, kaas, ham,
ananas, fritessaus, curry en rauwe uien

4.95

8,95

Ham

Baguette (wit of bruin) met Mexicano XXL, verse gemengde salade en satésaus

Geserveerd met brood

Boerenomelet

4,95

Hawaïburger

Optie: baguette met kruidenboter +2,95

8,95

Tosti ham-kaas

Sesam broodje met 100% rundvlees en verse gemengde salade

9,95

Omelet Shanghai

Gebakken omelet met verse groenten
(uien, champignons, sojabonen, paprika en courgette)

3,00

Warme broodjes

12,50

Gamba’s (6 stuks) met gebakken uien, champignons, paprika, courgette,
verse gemengde salade, mosterd-dille dressing en pikante cocktailsaus

8,50

Kaas

9,95

Gambasalade

Uitsmijter spek-kaas

Met spek en gesmolten kaas

Tosti’s

Crispy chicken salade

Met krokante kip, gebakken ui, champignons, verse gemengde salade,
mosterd-dille dressing en chilisaus

8,50

belegde Broodjes

Geserveerd op zacht bolletje met boter

(wit of bruin)

Uitsmijter ham-kaas

Met ham en gesmolten kaas

Gebakken omelet met spek en verse groenten
(uien, champignons, paprika en courgette)

Gekookt ei

Tonijnsalade

6.50

Flatbread carpaccio

Uitsmijter / omelet Geserveerd op sandwichbrood

Met pesto, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

11,50

Brie-honing salade

Big Bread Kids MENU

9,45

Carpaccio salade

Met dungesneden carpaccio, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
verse gemengde salade, mosterd-dille dressing en truffelmayonaise

Bamischotel

Gerookte zalm

Met bieslook roomkaas, rode uien, ei, jamballasaus en verse gemengde salade

Brie met honing, walnoten, mosterd-dille dressing en verse gemengde salade

indiase visburger

7,50

Met filet americain, rode uien, augurk, jamballasaus en verse gemengde salade

Met schijfje citroen

met verse frites, fritessaus, verse salade en bolletje rundvleessalade

Brie

Met tonijnsalade, rode uien, augurk, jamballasaus en verse gemengde salade

Met chilisaus

50

6,95

Met pesto, pijnboompitten, rucola, verse gemengde salade,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

13,75

Varkensschnitzel (naturel)

tip!

Gezond

Met walnoot, honing en verse gemengde salade

Met gebakken uien, paprika, knoflooksaus en pitabroodje

voor slechts

6,50

Met gebakken uien, champignons, paprika, courgette en pikante cocktailsaus

Met gebakken uien, champignons, paprika en spek

Kies een kitchen burger uit ons assortiment en upgrade deze naar een menu

Eiersalade

Huisgemaakt met verse gemengde salade

Met ham, kaas, verse gemengde salade en gekookt ei

Shoarma speciaal

7.75

Geserveerd op luxe baguette (wit of bruin)

Met gebakken champignons, teriyakisaus en geroosterde uitjes.
Keuze uit peper- of champignonsaus.

Met knoflooksaus en pitabroodje

truffelburger

luxe Broodjes

Te bestellen tot 17:00

+1,00
+1,00

Hoofdgerecht

8 luxe mini hapjes,
onbeperkt verse en twister frites
met 3 sauzen (fritessaus, speciaal en satésaus)

Nagerecht

Oubliehoorn small of bolletje schepijs

