Mandje brood met kruidenboter

3,60

Huzarenslaatje
Carpaccio

5,20
9,50

met truffelmayonaise, rucola, zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, kappertjes en
rode ui

Salade gerookte zalm

9,50

met mosterddressing, rucola, kappertjes en ui

Garnalensalade

8,75

frisse cocktail met Hollandse en Noorse garnalen met
cocktailsaus, cherry tomaten, komkommer en rode ui

Kipcocktail

8,75

met yoghurtdressing, gerookte kip, ananas, cherry
tomaten, komkommer en rode ui

Garnalen kroketten
met mosterdmayonaise en salade

7,75

Gegratineerde champignons
Tomatensoep met ballen
Soep van het moment

6,70
4,50
4,50

Kogelbiefstuk “De Bolle Buiken”
Met gebakken ui, champignon en paprika
en saus naar keuze
€ 21,10

Kogelbiefstuk

18,00

met pepersaus, stroganoffsaus , champignonsaus of
kruidenboter

Varkensschnitzel

16,40

met pepersaus, stroganoffsaus of champignonsaus

Varkenshaas

18,00

met pepersaus, stroganoffsaus , champignonsaus of
kruidenboter

Halve gegrilde kip

13,10

Alle vleesgerechten worden geserveerd met warme
groenten, frisse salade en friet of aardappelkroketten.

Pannetje Stoofvlees

12,85

het bekende huisgemaakte stoofvlees

Super Kipsaté

12,85

met pindasaus en kroepoek

Hamburger "De Bolle Buiken"

12,85

met cheddar, gebakken ui, tomaat en bbq-saus

Spare ribs

17,00

met knoflook- of bbq-saus
Alle toppers worden geserveerd met frisse salade op
bord en met friet of aardappelkroketten.

Vispannetje

18,00

met romige vissaus

Sliptong

20,00

twee sliptongen gebakken in roomboter

Gemarineerde gamba's

18,45

met chilisaus en knoflook
alle visgerechten worden geserveerd met frisse salade
op bord en met friet of aardappelkroketten

Pasta pesto

11,80

penne met pesto, zongedroogde tomaten en
Parmezaanse kaas

Kaaskrokketten

10,20

met frisse rucolasalade, mosterdmayonaise
en friet

Groenteburger

10,20

met frisse rucolasalade en friet

Bolle Buikensalade

12,25

met huzarensalade, gevuld ei, tomaten, ham
en gerookte zalm

Kipsalade

13,30

met yoghurtdressing, gerookte kip, ananas,
cherry tomaten, komkommer en rode ui

Kipsaté met friet
Broodje hamburger met friet
Friet met snack
Spare ribs met friet
Pannenkoek

6,50
7,50
5,50
12,50
5,50

Vanille ijs met slagroom
Dame blanche

6,50
6,75

vanille ijs met warme chocoladesaus

‘t Fruitboerke

7,55

sorbet met sappig fruit

Dom blondje

6,75

chocolade ijs met witte chocoladesaus

Bloze kriekse

6,75

ijs met warme kersen

Kinderijsje
Hoorntje Italiaans roomijs
vanille/aardbei/chocolade/stracciatella

3,00
2,50

