
Van Dobben bitterballen (6 stuks)

€ 2,60
€ 2,50
€ 2,40
€ 2,70

€ 3,00
€ 2,70

€ 3,85
€ 4,95

€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65

€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65€ 3,00

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

€ 6,50
€ 3,35
€ 3,60
€ 0,75

€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,20

Ranja € 1,85

€ 2,65

€ 3,00

€ 3,30

€ 3,65

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,65

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,25

€ 4,25

€2,70

€4,75

€2,95

€4,25

€3,95

€3,95

€3,95

€4,25

Bierarrangement 2x tapje 0,25 
+ 6 bitterballen Van Dobben

€9,75

€ 9,95

€ 6,75

€ 6,75

Luxe maisbroodje met sla en roomkaas

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,25

€ 4,95

€ 10,95

€ 11,95

€ 10,95

€ 11,95

€ 11,95

€ 4,95

€ 5,25

€ 4,95

€ 5,25

€ 9,75

Van Dobben bitterballen
€ 5,25

WIST JE DAT

€ 3,85

€ 9,25
€ 16,25

2 boterhammen met 2 kwekkeboomkroketten
Double croquette

€ 8,50

(                           )

liggen het zwembadwater verwarmen? Hier ligt maar liefst 6750 meter slang 



Rings of fire

(6 stuks)

Pulled pork balls 

Pulled pork hapjes met bbq saus (6 stuks)

Portie bitterballen

Cheese fingers (Old Amsterdam)
Gefrituurde kaasstengels met chilisaus (6 stuks)

Mixed finger food plate (2 pers.)

div
.
 pizza’s z.o.z. lunchkaart

Fingerfood
Starter/Side orders 

main courses
geserveerd met frites en sla

Fingerfood
Starter/Side orders

Apple pie Royal

i lllllllllfrites en slllllllllaaaad mmmmmmmeerd mmmmmmmetttt geservee  e  f s  aggggggggggggggggggggggggeeeeeeeee rrrrvvvvvvvvvvvvv fffffffffffff aaaaaaaaaaaaaaa
main courses

geserveerd met frites en sla

  wist je dat

de laatste 100 dagen een zeer uitgebalanceerd dieet met 
veel graan en mais, wat voor sappig vlees zorgt. Vandaar 

onze keuze voor de echte American burger!

Medium burger

Sesambroodje met 125 gram eerste klas rundvlees,
sla, tomaat, augurk en gebakken ui

Medium cheeseburger

Sesambroodje met 125 gram eerste klas rundvlees, tomaat, sla, 
augurk, gebakken ui, cheddarkaas en burgersaus

Medium nacho burger

Main courses
Burgers MediumMMMMMMMMMMedMedddde muuuuuuiiiiiummmmmmmmmmmdiuuuuiuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmm

Main courses
Burgers Medium

Big Burger

Sesambroodje met 250 gram eerste klas rundvlees,
sla, tomaat, augurk en gebakken ui

Big Cheeseburger

Sesambroodje met 250 gram eerste klas rundvlees, tomaat,
sla, augurk, gebakken ui, cheddarkaas en burgersaus

Main courses
Burgers big

Main courses 
Burgers big

kids menukids menu
(t/m 12 jaar Geserveerd in een leuke
Amerikaanse auto en meeneembeker met Ranja) 

Caesar Salad

Gemengde sla, gekruide kip, tomaat, komkommer,
paprika, rode ui, mais, croutons en caesar dressing     

Sauces

Mayonaise, curry, ketchup

Appelmoes
Champignonsaus, pepersaus
Satesaus

pple pie Royalpple pie Royal

sweetssweets

Portie frites

Portie frites

Poffertjes (verkrijgbaar in glutenvrij)
Geserveerd met poedersuiker en boter
Chicken nugget

Kipnuggets met frites
Sausage

2 knakworsten met frites 
Mixed meat hot dog

Frikandel met frites

KIDS SWEETS

Surprise cup          

Een heerlĳk kinderĳsje in een speciale verrassingsbeker     

Spare ribs

Overheerlĳke huisgemaakte spareribs

Fish and chips

Heerlĳke kibbeling (250 gr.) 

American steak

Super malse kogelbiefstuk van 180 gr. 

Boeuf bourguignon 

Overheerlĳke rundvlees gestoofd in rode wĳn, 
met champignon, rode paprika ui en kruiden.
(Verkrĳgbaar in glutenvrĳ)

Chicken Skewer

Heerlĳke kipspiezen geserveerd met satesaus en 
gefrituurde uitjes 

Caesar Salad

Maincourses salads

  wist je dat

Wist je dat wĳ op de Pampel 40 mezenkasten hebben geplaatst? Dit om de populatie 
van de koolmezen te ondersteunen en uit te breiden, zĳ vormen een natuurlĳke vĳand 
tegen de eikenprocessierupsen. Tevens hebben wĳ ook een speciaal mezenbolmengsel 
gepland. Hier zitten onder andere krokusjes en botanische tulpjes in, dit staat gezellig, 
en hiermee helpen wĳ de biodiversiteit in stand te houden. Hier komen o.a. kevers en 
gaasvliegjes op af, ook zĳ vormen een natuurlĳke vĳand tegen eikenprocessierups.

Wil jĳ ons helpen op een verantwoorde wĳze de eikenprocessierups te bestrĳden?
Dat kan! U kunt in de parkshop een mezenkast verkrĳgen en op uw kampeerplaats/
nabĳ uw huisje hangen. Wĳ zullen daarna zorgdragen voor het onderhoud.
Voor meer info komt u naar de parkshop.

Sesambroodje met 125 gram eersteklas rundvlees, sla,
tomaat, augurk, rode ui, nacho’s en kaassaus

Medium BBQ bacon Burger

sesam
rundvlees, sla, tomaat, augurk, gebakken ui, bacon,
cheddarkaas en bbq saus

Medium Chicken Burger

Sesambroodje met 100 gram malse kipburger,
sla, tomaat, augurk, rode ui en honing mosterd saus

Big nacho burger

Sesambroodje met 250 gram eersteklas rundvlees, sla, 
tomaat, augurk, rode ui, nacho’s en kaassaus

Big BBQ bacon Burger

sesam 250
rundvlees, sla, tomaat, augurk, gebakken ui,  bacon,
cheddarkaas en bbq saus

Big Chicken burger

Sesambroodje met 200 gram malse kipburger, sla,
tomaat, augurk, rode ui en honing mosterd saus

Bread & dip

Nachos & dip

Heerlĳk gebakken broodje met een trio aan dips

Nacho’s geserveerd met salsa en kaas dip 

Tomato soup 

Heerlĳke tomatensoep

€ 1,75
€ 2,50
€ 2,25
€ 1,75

€ 4,95

€ 5,25

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,25

€ 5,25

€ 5,25

€ 9,75

€ 8,75

€ 2,60

€ 9,75

€ 10,75

€ 12,25

€ 9,25

€ 16,25

€ 16,95

€ 17,95

€ 18,95

€ 16,25

€ 6,95

€ 7,50

€ 7,75

€ 7,50

COUPE BAS

Milkshakes

Strawberry Special

Chocolate Delicious

Irish coffee

kersensaus

crazy cheesecake

Smurf special

€ 4,75

€ 5,50

€ 3,95

€ 5,25

€ 5,25

€ 6,50

€ 4,95

€ 4,50

€ 4,50

Feta salad 

€ 12,45

€ 12,45

€ 0,85
€ 0,85

Ravigottesaus

€ 2,60

€ 12,35

€ 13,35

€ 14,35

€ 15,85

€ 12,75

Bitterballen (6 stuks)

Kroket met frites
KIDS CROQUETTE

€ 7,50


