
H E E R L I J K  T H U I S K O M E N



Vraag naar 
onze bierkaart!

Cola, Cola Zero, 
Cola Cherry 2,70

Fanta, cassis 2,70

Ice tea 2,70

Spa Blauw, Spa Rood 2,70

Bitterlemon, Tonic 2,70

Ginger Ale 2,70

Fristi, Chocomel 2,70

Jus d’orange 2,70

Appelsap 2,70

Beker Ranja 0,75

Kan Ranja 3,50

WIJN

WARME DRANKEN

KOUDE DRANKEN
Wit zoet / droog 3,75

Rosé 3,75

Rood 3,75

Koffie 2,40

Dubbele espresso 3,50

Cappuccino 2,75

Koffie verkeerd 2,75

Latte Machiatto 3,10

Thee 2,40

Muntthee met honing 3,10

Warme chocolademelk
met slagroom 0,40 extra 2,70

BIER
SWinckels van de tap (0.25l) 2,75

SWinckels van de tap (0,50l) 5,30

La Trappe Blond van de tap 
(0,25l) 4,50

Beerze Bier van de tap (0,25l) 4,50

Radler Bier Flesje 0% 3,50

BIJ DE BORREL
Bittergarnituur 16 stuks 
gefrituurde hapjes met 
bijpassende sausjes 10,95

Giga Bittergarnituur
32 stuks gefrituurde hapjes 
met bijpassende sausjes 18,50

Rundvlees Bitterballen
8 stuks geserveerd met mosterd 
en mayo 7,25

Nacho’s  Met saus 2,95

Nacho’s  Met cheddar kaas 
en saus 4,25

Bibi’s Nacho’s Met pulled 
pork, cheddar kaas, bosui en saus 6,95

Chicken Strips met saus
3 stuks
5 stuks
7 stuks

4,25
6,25
8,50

Churros met kaneel-
suiker  9 stuks 3,95

BIJ DE KOFFIE
Appelgebak  met slagroom 3,25

Worteltaart  met slagroom 3,25

Tip van Bultje

Vraag naar de allergenenkaart!   = vegetarisch



Vraag naar de allergenenkaart!   = vegetarisch

SALADES 
vanaf 16:00 uur

Gebonden Tomatensoep 
met brood  5,25

Salade Gegrilde Kip 
met rozemarijn aardappeltjes, 
zongedroogde tomaat en croutons 8,95

Griekse Salade  
met feta, paprika, olijven, 
komkommer en rode ui 7,95

Italiaanse Boeren Bol 
boerenkaas en/of ham

 
4,25

Italiaanse Bol Gezond 
met ei, komkommer, tomaat, 
pestomayonaise, ham en/of kaas 6,50

Italiaanse Bol Kipshoarma 
met sla en knoflooksaus 6,75

Italiaanse Bol Beenham
met honingmosterdsaus 6,75

Bultje’s Tosti met kaas, 
salami, pesto en rode ui 4,95

Bibi’s Tosti  met kaas, pesto 
en rode ui 4,95

LUNCH
van 12:00 - 16:00 uur Pulled pork

met bbq saus  10,95

Plate schnitzel 15o gr.
met creamy bacon saus 13,95

Plate Curryworst
met curry kerrie saus en brood  11,95

Plate Chickenstrips (3)
met chilisaus en waldorfsalade  12,95

PLATES
vanaf 16:00 uur: luxe oerfriet 
met mayonaise en waldorf salade

Kinder Tosti 
met ham en/of kaas 
(tot 16:00 uur) 4,25

Poffertjes  16 stuks met 
Nutella en poedersuiker 4,95

Kids Burger 100 gram 
rundvleesburger met saus 4,75

VOOR 
DE KIDS
vanaf 12:00 uur

Salade Gegrilde Kip 
met rozemarijn aardappeltjes, 
zongedroogde tomaat en croutons 8,95

Griekse Salade  met feta, 
paprika, olijven, komkommer en 
rode ui 7,95

Kids Burger Menu 100 gram 
rundvleesburger met saus, kleine 
friet en mayo 6,75

Smulbox friet met kipnugget, 
frikandel en bitterbal. Inclusief 
Caprisun en verrassing. Met 
Danoontje knijptoetje: 1,00 extra 6,75

NIEUW!



Bultje’s Kids Pizza  tomatentopping en kaas 7,75

Bultje’s Kids Pizza tomatentopping, kaas en 
salami of Hawaï 8,50

Margherita  tomatentopping en kaas 9,50

Salami tomatentopping, kaas en salami 10,95

Hawaï tomatentopping, kaas, ham en ananas 10,95

Quattro tomatentopping, kaas, salami, ham, 
paprika en champignons 12,50

Quattro Vega  tomatentopping, kaas, 
pesto, champignons, paprika, rode ui en zon-
gedroogde tomaten 11,50

Shoarma tomatentopping, kaas, gekruide 
kipshoarma, paprika, rode ui en knoflooksaus 12,50

Funghi  tomatentopping, kaas, 
champignons en rode ui 10,50

vanaf 12:00 uur: menu’s met oerfriet en mayo LOS MENU

Bultje’s Burger 100 gram rundvleesburger, sla, relish, 
augurk en uiencompote 5,75 7,75

Bultje’s dubbele burger 2x 100 gram rundvleesburger, sla, relish, 
augurk en uiencompote 8,25 10,25

Bibi’s cheese burger 100 gram rundvleesburger, cheddar kaas, 
sla, relish, augurk en uiencompote 6,25 8,25

Bibi’s dubbele cheese burger 2x 100 gram rundvleesburger, 
cheddar kaas, sla, relish, augurk en uiencompote 8,95 10,95

Smokey BBQ bacon burger 100 gram rundvleesburger, bacon, 
sla, smokey bbq saus en uiencompote 6,75 8,75

Smokey BBQ bacon dubbele burger 2x 100 gram rundvlees-
burger, bacon, sla, smokey bbq saus en uiencompote 8,95 10,95

Kipburger gegrilde kipfilet, sla, smokey bbq honey saus en uiencompote 6,95 8,95

Beerza’s Vega burger  Spinazieburger, sla, cheddar kaas, relish 
en uiencompote 6,25 8,25

PIZZA’S 
vanaf 16:00 uur

HAMBURGERS & MENU’S

Vraag naar de allergenenkaart!   = vegetarisch



De 4 bowlingbanen van Beerze Bowling 
zijn uitgerust met gave laserlichten en 
glow in the dark effecten. Als je niet aan 
de beurt bent kun je neerploffen op de 
heerlijke loungebank. Voordat je spel 
begint kun je een eigen avatar uitkiezen 

die reageert op jouw acties tijdens het spel. 
Om de wedstrijd eerlijk te houden kun 
je per speler bepalen of er een bumper 
aan de zijkanten van de baan komt, zodat 
iedereen kans maakt op een strike!

Pssst... Ken jij Beerze Bowling al? Kom gezellig bowlen 

en geniet ondertussen van een lekker hapje en drankje.

Gooi een strike bij
Beerze Bowling!

Meer info  of reserveren?Loop langs bij onze infobalie of kijk op gigakonijnenhol.nl

Giga gave bowlingbanen

BESTELZUIL
Sinds kort kun je ook terecht bij de bestelzuil vlakbij de ingang van het Giga Konijnenhol, 
zodat je onze smakelijke maaltijden snel kunt bestellen om mee te nemen. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om online via de BB app je eten te bestellen en af te halen. 


