WARME DRANKEN

NAGERECHTEN
BASTOGNEPARFAIT

5,95

KOFFIE
CAFEÏNE VRIJE KOFFIE
CAPPUCCINO
KOFFIE VERKEERD
LATTE MACCHIATO
ESPRESSO
DUBBELE ESPRESSO

2,50
2,50
2,75
2,75
3,40
2,40
3,75

Kopje kofﬁe | zoete lekkernijen | slagroom | likeurtje naar keuze

THEE
VERSE MUNTTHEE
VERSE GEMBERTHEE
VERSE STERANIJSTHEE

2,50
3,25
3,25
3,25

Al ons ijs wordt huisgemaakt bij ijssalon De Buren.

WARME CHOCOMEL (SLAGROOM +0,50)

2,95

IRISH COFFEE

6,25

Karamelsaus | slagroom

DESSERT ’T PUMPKE

5,95

Vanille-ijs | warme kersen | slagroom

CHOCOLADE TOREN

6,75

Chocolademousse | brownie | vanille-ijs

NOTEN EXPLOSIE

6,75

Walnotenijs | hazelnootijs | vanille-ijs | karamelsaus | noten

KOFFIE COMPLEET

6,75

Kofﬁe | Whiskey | bruine suiker | slagroom

SPANISH COFFEE

VOOR BIJ DE KOFFIE
BRABANTS WORSTENBROODJE

2,95

APPELGEBAK (SLAGROOM +0,50)

2,95

LUIKSE WAFEL MET WARME KERSEN EN SLAGROOM

4,95

LUIKSE WAFEL MET AARDBEIEN EN SLAGROOM

4,95

(Alleen in het seizoen)

CHOCOLAT CHERRY CHEESECAKE

4,95

COMBI-DUO

5,75

Trifﬂe van kersen bastognekruim en mascarpone | kopje kofﬁe of thee

FRENCH COFFEE
ITALIAN COFFEE

6,25

Kofﬁe | Amaretto | slagroom

D.O.M. COFFEE

6,25

Kofﬁe | D.O.M. Bénédictine | slagroom

KOFFIE “DE VEERMAN”

6,25

Kofﬁe | bolletje ijs | Kahlua | slagroom

KOFFIE COMPLEET
Kofﬁe | zoete lekkernijen | slagroom | likeurtje naar keuze

Vraag ook eens naar onze borrel- en/of bierkaart.

EEN SMAAKVOLLE VERRASSING
Een cadeaucheque van ’t Pumpke is
altijd een goed idee. Want wie wil er
nou niet op zo’n smakelijke manier
verrast worden?
Vraag ernaar bij één van

Vraag naar de mogelijkheden!

6,25

Kofﬁe | Grand Marnier | slagroom

VOOR BIJ DE BORREL

Iets te vieren?

6,25

Kofﬁe | Tia Maria | slagroom

onze medewerkers.

6,75

LUNCHKAART

SPECIALITEITEN
ITALIAANSE BOL CARPACCIO

SOEPEN
10,50

Rucola | pijnboompitjes | parmezaanse kaas | truffelmayonaise

SANDWICH CARPACCIO & KALFSROSBIEF

11,50

Focaccia brood | geitenkaas | noten | honing

10,50
11,50

6,75

SOEPTRIO

7,50

KREEFTENSOEP
Rivierkreeftenvlees | room | scheutje cognac

11,50

Focaccia brood | gerookte zalmtartaar | garnalensalade | kaas
cocktailsaus

ITALIAANSE BOL PIKANTE KIP

10,50
10,50

Gebakken tortilla wrap | gehakt | kaas | champignon | ui | paprika | aioli

11,95

12-UURTJE
Klein kopje tomatensoep
Sneetje ambachtelijk brood met gebakken ei
Sneetje ambachtelijk brood met kalfsrosbief
Sneetje ambachtelijk brood met een bourgondische kroket

AMBACHTELIJK BROOD
2 sneetjes met 2 keuzes:
- gerookte zalmtartaar
- carpaccio
- tonijnsalade

Rode bietensalade | bruschetta | balsamico

Keuze uit wit of bruin brood of focaccia (+0,50).

4,50

HAM - KAAS - TOMAAT - GEBAKKEN SCHARRELEITJE

5,50

POKE BOWL

5,50

Sushirijst | zalm of tonijn | avocado | mango | sojabonen
zeewiersalade

BRIE-HONING-NOTEN

Satésaus | salade | frites

Gefrituurde aubergine | mesclun

11,75

Krokante kip | parmezaanse kaas | croutons | gekookt ei

11,50

BROODJES

Gerookte zalmtartaar | carpaccio | bruschetta van geitenkaas

5,75

KAAS
Oude of jonge kaas | tomaat

12,95

2 BOURGONDISCHE KROKETTEN

13,95

12,25

PUMPKE’S TRIO

Keuze uit ambachtelijk brood of Italiaanse bol.

Al onze salades worden geserveerd met vers gebakken brood.

8,25

Rundvleeskroketten of kaaskroketten

6,75

GEZOND
Ham | kaas | komkommer | tomaat | gekookt ei

SHARED LUNCHES
SHARED MEAT
- Tom kha kai
- Ambachtelijk brood met parmaham
- Ambachtelijk brood met beef tataki
- Quesadilla met gehakt en kaas

11,50
16,50

Soepje erbij?
Lekker bij uw lunchgerecht een klein kopje tomatensoep,
tom kha kai of soep van de week

2,50

SHARED FISH
- Kreeftensoepje
- AMbachtelijk brood met gerookte zalmtartaar
- Ambachtelijk brood met tonijnsalade
- Trifﬂe van seizoensfruit, bastogne en mascarpone

SHARED VEGA
- Tomatensoepje
- Aambachtelijk brood met brie, honing en noten
- Broodje met rode curry kroketje
- Chocolade mousse

Vegetarisch gerecht
Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Eventuele sporen van
allergenen kunnen niet worden uitgesloten.

11,75

CAESAR SALADE

Ambachtelijk brood | ponzusaus | cornichons

SATÉ VAN DE HAAS

11,75

AUBERGINE & BURRATA

HAM - KAAS

Turkse bol | zoete rode ui | augurk | parmaham | kaas | tomatensaus

BEEF TATAKI

9,75

BIETEN & GEITENKAAS

TOSTI’S

Geitenkaas | rode biet | honing | noten

NISSEROIS BRANDRODE HAMBURGER

11,25

Pijnboompitten | parmezaanse kaas | kappertjes | truffelmayonaise

Al onze tosti’s worden geserveerd met rauwkostsalade.

- kip-mango salade
- oude kaas-salade met gepofte tomaat
- brie met honing en noten

FLAMMKUCHEN

SALADES
SALADE CARPACCIO

Al onze soepen worden geserveerd met vers gebakken brood.

Roergebakken | paprika | ui | champignons | chilisaus

QUESADILLA

8,25

Ham | kaas | champignons | paprika | ui

Tomatensoep | tom kha kai | soep van de week

Focaccia brood | gebakken kipﬁlet | kaas | parmaham | kerriemayonaise

VISSANDWICH

UITSMIJTER ’T PUMPKE
5,75

SOEP VAN DE WEEK

7,75

Ham | kaas

Iedere week weer een verrassing passend bij het seizoen

Kappertjes | appel | augurk | ei | rode ui

CLUB SANDWICH

Van 3 scharreleitjes op wit of bruin brood, geserveerd met rauwkostsalade.

UITSMIJTER
5,75

TOM KHA KAI
Thaise kippensoep | paddenstoelen | kokos

10,50

TURKSE BOL TONIJNSALADE

5,75

TOMATENSOEP
Kip of vega | prei

Focaccia brood | truffelmayonaise | oude kaas

SANDWICH BRIE

UITSMIJTERS

Al onze lunchgerechten zijn verkrijgbaar tot 16.00 uur

30,50
(2 personen)

30,50
(2 personen)

28,50
(2 personen)

