
 

www.locatiepunt.nl | Socials :@locatiepunt 

FORMULIER:  MENU April Huisgemaakt bij PUNT! 
We zijn achter de schermen flink aan het voorbereiden voor als we straks weer open mogen. We pakken de keuken 
aan en er komt een extra studioruimte voor bijvoorbeeld break-out sessies of een podcast opname! 
 
Daarom gaan we ons nu al meer op de keuken focussen en gaan we komende weken nieuwe lunch en daghap 
gerechten maken die je alvast thuis of aan de haven kan gaan proeven, totdat de terrassen en onze deuren 
eindelijk weer open mogen gaan! We beginnen op de donderdag en vrijdagen vanaf 8 april 2021 met nieuwe 
soepen en broodjes die je kan bestellen en kan komen afhalen. En breiden daarna uit! Dus meld je aan voor onze 
PUNT whatsapp-groep en/of houd onze website en socials in de gaten! (zie link op onze website) 
 

Reserveren kan via dit formulier of de telefoon 0570-594465 of mail naar: punt@locatiepunt.nl 
Dieetwensen graag doorgeven! & Diverse heerlijke Dranken natuurlijk los verkrijgbaar! 

 

  
 

ACTIE: PUNT-PROEF-PAKKET! € 10,00 
Soep met belegd broodje of salade naar keuze! 

DATUM:  AFHAAL TIJD:  
NAAM:   
TELEFOONUMMER:  
EXTRA INFO:  

 Aantal Keuze brood 
*Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Extra info/ 
Dieet wens 

Subtotaal: 

>>> PUNTSOEPEN<<<     
Gegrilde paprikasoep € 5,50  
met crème fraîche, verse kruiden en 
zelfgemaakte croutons  

 + los Wit | Bruin* stokbrood 
met zelfgemaakte 
kruidenboter + €2,50 

  

Courgettesoep € 5,50  
met crème fraîche, verse kruiden en 
zelfgemaakte croutons 

 + los Wit | Bruin* stokbrood 
met zelfgemaakte 
kruidenboter + €2,50 
 

+gerookte zalm €1,-  

>>> BELEGDE BROODJES/SALADE PUNT<<<     
Broodje Pittige Rotterdamse Kaas € 5,50 
met groene salade en ander groen goed en 
mosterdhoning dressing 
(ook te bestellen als frisse salade) 

  
Wit | Bruin* stokbrood 
 
 
Of als salade zonder brood 

  

Broodje Kiplekker € 5,50 
met groene salade, ander groen goed & 
pittige oosterse dressing  
(ook te bestellen als frisse  salade) 

  
Wit | Bruin* stokbrood 
 
 
Of als salade zonder brood 

  

Broodje Tonijnsalade: € 5,50 
met groene salade ander groen goed, 
kappertjes & zwarte olijven 
(ook te bestellen als  frisse salade) 

  
Wit | Bruin* stokbrood 
 
 
Of als salade zonder brood 

  

Omelet van Chef Martin € 5,50 
Ham, kaas en prei 

  
Wit | Bruin* stokbrood 

  

EXTRA  
(Dranken e.d.) 

    

TOTAAL PRIJS:     


