
 

  

Sundae aardbei  2.35 

Sundae caramel  2.35 

Sundae chocolade 2.35 

Sundae mango passie  2.35

Softijs Oublie    2.15 

Softijs reuzebeker  1.95 

Softijs vierkante beker  1.65 

Kinder softijsje  1.10 

Sorbet aardbei  3.00 

Sorbet kersen   3.00 

Sorbet rum rozijnen   3.00 

Sorbet tropical   3.00 

Friet  5.50 

Friet mayonaise  6.00   

Friet ketchup / curry  6.00 

Friet satésaus  6.75 

Friet speciaal  6.50 

Friet oorlog  7.00 

Friet wordt geserveerd op een 

bord met verse salade 

Frikandel  1.65 

Frikandel speciaal   2.20 

Kaassoufflé   1.95 

Kroket  1.80 

Bolle buikje  2.50 

Kipfingers / nuggets  2.60 

Bamibok  2.00 

Cervela  2.50 

Kaaskroket   2.30 

Garnalenkroket   3.50 

Mini snacks 2.60 

Een momentje samen!  

U begint met 2 soorten soep. Daarna volgt het 

hoofdgerecht: Een goed gevulde plank met 

diverse gerechtjes. Denk hierbij onder meer aan 

een pasteitje gevuld met ragout, een mini 

hamburgertje, een wrapje met kip, een kleine 

baguette carpaccio en nog meer lekkers. Een 

grand dessert met diverse zoetige zaligheden 

sluit de middag af zodat u meer dan voldaan van 

tafel kunt 

€19,95 P.P | vanaf 2 personen | | Alleen op 

reservering 

Een tafel vol lekkers!  

U begint met diverse koude voorgerechten. 

Onder andere met de befaamde carpaccio, 

gerookte zalm, en nog veel meer lekkers 

schotelen wij u voor. Vervolgens krijgt u drie 

soorten soep zodat er voor ieder wat lekkers bij 

zit. Het hoofdgerecht met natuurlijk ons 

huisgemaakt stoofvlees zal worden aangevuld 

met onder andere: saté, ribbetjes, schnitzeltjes, 

gamba’s en nog meer lekkers. We sluiten de 

avond af met een grand dessert van diverse 

lekkernijen zodat u met een bolle buik van tafel 

gaat.  

€29,95 P.P | Vanaf 2 personen | Alleen op 

reservering  



 

Spek - ham – kaas  6.95 

Carpaccio met rucola, 

truffelmayonaise, rode ui, 

zontomaatjes, pijnboompitjes 

en Parmezaanse kaas        9.50 

Caesar salad met kip, tomaat, 

ei, komkommer, ui, croutons, 

caesar dressing         8.25 

Gerookte zalm met kappertjes, 

rode ui, komkommer en 

yoghurt dressing         8.95 

Spareribs circa 500 gram     

18.50 

Stoofpotje      16.50 

Contact gegevens 

Wernhoutseweg 124, 4884AZ 
Wernhout 

www.debollebuiken.nl 

 

Meenemen? Bestel via 
onze bestelsite, of bel 

0765975628 

 

 

VOLG ONS  

Instagram 

@debollebuiken 

Facebook 

www.facebook.com/debollebuiken 

Carpaccio met rucola, 

truffelmayonaise, rode ui, 

zontomaatjes, pijnboompitjes 

en Parmezaanse kaas        7.25 

Gehaktbal uit de jus met 

Hollandse sla        5.95 

Gerookte zalm met kappertjes, 

rode ui, komkommer en 

yoghurt dressing 7.25 

Kip tandoori met Hollandse 

sla, rode uien en Zaanse 

mayonaise  6.75 

Twee kroketten met mosterd   

6.95 

Stokbroodje kaaskroketten of 

garnalenkroketten    7.50 

Stokbroodje gezond   5.95 

Kip met Hollandse sla, rode 

uien, tomaat, komkommer, 

spek, ei en remoulade    7,25 

Zalm met Hollandse sla, rode 

uien, komkommer, ei en 

remoulade     7.25 

Halve haan       14.50 

Super kipsaté    16.50 

Schnitzel    16.50 

Varkenshaas    18.50 

Lekkerbek    14.50 

Biefstuk     18.50 
 

 

Carpaccio burger met 

rucola, truffelmayonaise, 

zontomaatjes, rode ui en 

pijnboompitjes      13.25 

Smokey bacon met 

Hollandse sla, tomaat, ui, 

augurk, bacon en cheddar    

13.25 

Fishburger met Hollandse 

sla, tartaarsaus, augurk en 

ui   13.25 

Chicken burger met 

Hollandse sla, tomaat, 

augurk, rode ui en 

burgersaus     12.25 

 

 

 

 

 

 

Vegetarisch, veganistisch of een allergie? Laat het ons 

weten! Ons keuken team staat voor u klaar! 

http://www.debollebuiken.nl/

