
DRANKEN
BIER

De Leckere Pilsener Van de tap € 2,70

De Leckere WitteVrouwen Wit-weizen € 3,40

De Leckere CromHout Dubbel € 4,45

De Leckere RazendeSwaen Tripel € 4,45

Liefmans Fruitesse On the rocks € 4,00

Radler € 3,05

Radler of Jupiler 0,0% € 3,05

FRISDRANK

Coca Cola € 2,75

Coca Cola Light € 2,75

Ginger Ale € 3,25

Tonic € 3,25

Bitter lemon € 3,25 

Elderflower € 3,25

Orange € 3,25

Ice Tea € 2,75

Huisgemaakte ranja € 2,00

Chocomel € 2,65

KOFFIE Ook met sojamelk

Espresso € 2,60

Koffie € 2,90

Cappuccino € 2,90

Flat white € 3,20

Cortado € 2,90 

Koffie verkeerd € 3,20

Macchiato € 2,70

Latte macchiato € 3,20

DRANKEN
WIJN Vraag naar onze wijnen

Rood, wit of rosé - Vanaf € 4,50 

BUBBLES Heerlijke mousserende wijnen, gekoeld

geserveerd in een flûte of wijnglas en passend gegarneerd

Rood, wit of rosé - Vanaf € 5,00

COCKTAILS Vraag naar onze cocktails - Vanaf € 7,00

SAP

Appelsap € 2,75

Tomatensap € 3,50

Verse mixsap € 5,10 

VERS SAP

Jus d’orange € 3,70

Mixsapje - Keuze uit: jus d’orange, yoghurt, bosbes, wortel, biet 

en/of tomaat € 3,30 | € 5,10

WATER

San Pellegrino plat € 2,75 | € 5,10

San Pellegrino bruisend € 2,75 | € 5,10

Karaf water met garnering van het seizoen € 2,75

Warme chocolademelk € 3,20

Slagroom € 0,85

THEE

Kopje of potje thee € 2,75 | € 3,75

Chai latte € 2,73

DRANKEN

WELKOM

VINKENLAAN 25  •  3722 AH BILTHOVEN  •  030 228 38 82

WWW.BUBBLESANDBLESSINGS.NL  •  INFO@BUBBLESANDBLESSINGS.NL

HET LEVEN IS RIJK MET FAMILIE EN VRIENDEN 

Mooie momenten delen, proosten met uw liefsten. Is dat niet wat het leven kleur geeft? 

 

In 2006 opende ik de deuren van Bubbles & Blessings. Een plek voor jong en oud.

Een plek voor u. Waar u zeven dagen per week kunt aanschuiven voor een fijn gerecht, 

een glaasje wijn. Waar we een feestje maken van bijzondere gelegenheden. Vergaderen, 

trouwen, een verjaardag of babyshower. Elk moment krijgt een gouden randje.

Stapt u binnen bij Bubbles & Blessings, dan hoop ik dat het voelt als thuiskomen.

Thuis bij mij. Thuis bij vier generaties warmte en gezelligheid: Krijna, Jacqueline, Merel en Livia.

Waar we met liefde hebben gekozen voor warme, pittige kleuren, comfortabel meubilair, 

gesteven linnen en mooi servies. Samen met onze chef kiezen wij de gerechten voor de 

menukaart. Vaste klassiekers, aangevuld met weekly specials. Met de beste smaken van het 

seizoen proeft u bij Bubbles elke keer iets nieuws. Op welk moment van de dag u maar wilt. 

Yoghurt voor ontbijt of een dubbele clubsandwich? Lunchen met een broodje of een 

goedgevulde etagère? Driegangen dineren of alleen een salade? Het is aan u. Bon appétit!

En wilt u straks nog niet naar huis? Geniet dan van een nachtje luxe en comfort in 

Bed & Bubbles, onze eigen bed & breakfast. Neem boven gerust een kijkje.

Na al die jaren en ontwikkelingen blijft hier één ding altijd hetzelfde.

Dit is de plek waar mooie momenten starten met ‘Proost!’ Elke dag opnieuw. 

Het leven is vol Bubbles & Blessings. 

JACQUELINE TEUNISSEN

Elke dag tussen 
10.00 en 12.00 uur 
tweede kopje koffie
VAN HET HUIS



ONTBIJT
elk moment van de dag

Klein ontbijt - Croissant met huisgemaakte jam en een petit pain met ham en kaas, koffie € 9,50

Wentelteefjes met kaneel, poedersuiker en kersen (v) € 6,00 

Fruit, boerenyoghurt en huisgemaakte granola (v) € 6,50  

Uitsmijter - Keuze uit: ham, boerenkaas en/of rosbief € 9,00

Luchtige omelet - Keuze uit: ham, boerenkaas, groenten en/of truffel € 9,00

Scrambled eggs met gerookte zalm en avocado op toast € 9,50 

Poffertjes (v) € 4,90

SANDWICHES
witte pistolet, bruine pistolet, bruin oerbrood of wit oerbrood 

Gerookte zalm met mierikswortelcrème en zoetzure rode bietjes € 9,75

Makreelmayonaise met compote van rode ui € 9,00

Huisgemaakte tonijnsalade € 8,25

Filet americain met ei en rode ui € 8,50

Rosbief, avocado en citroenmayonaise € 9,50

Warme brie met beenham € 8,50

Warme geitenkaas met appel, honing en nootjes (v) € 9,00

Gezond met ham en/of kaas € 9,50 

Clubsandwich met frieten € 13,00

Croque ham en kaas € 6,20

Croque zalm en brie € 7,15

Garnalen- of rundvleeskroketten € 9,50

Mix & match – Kleintje soep, kroket, broodje met beleg naar keuze € 14,00

SOEPEN & SALADES
met brood en kruidenboter

Courgettesoep naar Krijna’s recept (v) € 6,50

Tomatensoep met gepofte cherrytomaatjes (v) € 5,50

Salade met verse tonijn, gegrilde groenten en pistachedressing van Merel € 17,40

Salade met spinazie, walnoten, druiven, rozijnen, walnoten en geitenkaas (v) € 16,00

Salade met kip, avocado, artisjok en citroenmayonaise € 16,00

Groot ontbijt - Croissant, twee petit pains, belegen boerenkaas, rosbief, zalm, huisgemaakte jam,

hagelslag, vers fruit, een gekookt eitje, boerenyoghurt, huisgemaakte granola, koffie € 19,50

WISSELEND MENU 
drie gangen voor € 29,50  -  gerechten ook los te bestellen

Voorgerecht € 10,50   Hoofgerecht € 19,00   Nagerecht € 7,00 

CLASSICS
met salade en brood of frieten

Steak tartaar met truffelmayonaise en ei-cocotte € 12,50 | € 19,00

Rundercarpaccio € 10,25

Taartje van avocado en tomaat met citroenmayonaise (v) € 10,50 | € 16,00

Saté van varkenshaas met kroepoek, zoetzure komkommer en gegrilde groenten € 16,00

Vegetarische burger met geroosterd broodje en mangocompote van Jacqueline (v) € 14,00

Wagyu burger met eendenleverkrullen € 19,50

Biefstuk van ossenhaas in vleesjus € 26,00

CATERING 

Al onze gerechten 
bezorgen we graag 

bij jullie thuis. Dit 
kan op porseleinen- 
of wegwerpservies

B-LOFT

Kom vergaderen, 
kom feesten, kom 
trouwen in het B-loft. 
Onze sfeervolle 
bovenverdieping 
met open haard en 

dakterras

DIEETWENSEN?

Geen probleem! 
Overleg even met 
ons, dan bereidt 
onze chef graag iets 
lekkers. Zo serveren 
wij ook een gluten-

vrije high tea

Volg Bubbles &

Blessings op
FACEBOOK &
INSTAGRAM

WIST U DAT...

Uw kleintje ook 
van onze grote-
mensen-kaart kan 
eten? We serveren 
alle gerechten in 
kinderporties voor 
de helft van de prijs. 
Met als toetje een 
lekker huisgemaakt 
waterijsje

BED & BUBBLES

Logees? Ontdek 
onze sfeervolle
bed & breakfast

ALLE GERECHTEN ZIJN DE HELE DAG TE BESTELLEN B&B IS OPEN VAN 08.00 UUR TOT 20.00 UUR EN OP ZONDAG TOT 17.00 UUR

KIDS’ FAVORITES 
zonder toegevoegd zout

SANDWICHES Ook glutenvrij brood

Dungesneden oerbroodjes met smeerkaas, smeerworst, hagelslag of jam € 3,60 

Dungesneden oerbroodjes met bitterballen € 4,60

Tosti ham en kaas op dungesneden oerbroodjes € 3,10

 

CLASSICS Met een huisgemaakt waterijsje of een kleine dame blanche

Kip met frieten, gegrilde groenten en huisgemaakte appelmoes € 7,50

Bubbles-pannenkoek of poffertjes met stroop en poedersuiker € 6,20

Gehaktballetjes met snackgroenten, appelmoes en puree € 7,50

BABYBITES Gepureerd, zonder zout

Abrikozenhapje € 2,60

Courgettehapje met gekookte aardappelen en zalm € 2,60 

ETAGÈRES
BUBBLES & FRESH Gezonde etagère met boerenyoghurt, fruit en groentedippers € 8,80

BUBBLES & LUNCHCLASSICS Kleintje soep, kroket met brood, broodjes met diverse soorten

beleg, tosti ham en kaas, cake en een bonbon € 18,50

HIGH TEA FOR KIDS Kleine sandwiches, hartige hapjes, scones, chocoladelolly’s, spekjes,

thee of ranja € 12,90 

HIGH TEA PETIT Acht huisgemaakte zoete gerechtjes met luxe sandwiches Eén gang € 15,00

HIGH TEA KLASSIEK Een high tea zoals Bubbles hem al 13 jaar serveert met klassieke

sandwiches en zoete lekkernijen (incl onbeperkt thee en een glaasje Prosecco) Eén gang € 25,00 

FRENCH TEA Geniet van de Franse patisserie klassiekers, heerlijke kazen en klassieke

quiche Lorraine (incl onbeperkt thee en een glaasje Prosecco) Twee gangen € 22,50

AFTERNOON TEA Geniet van de Engelse theeceremonie waarvan alle hapjes tussen duim

en vinger passen (incl onbeperkt thee en een glaasje Prosecco) Drie gangen € 27,50

HIGH TEA SUPRÊME Een uitgebalanceerde tea geserveerd in etappes, geniet van een goed

gevulde middag met bubbles € 37,50 

PLATEAUS 
Portie bitterballen (vegetarisch, truffel of rund) € 6,70

Portie kaasstengels € 6,90

Warm en koud bittergarnituur - een combinatie van 20 warme en koude hapjes € 15,00

Warm en koud luxe plateau - een heerlijk borrelplateau voor extra speciale momenten € 19,50

Kaasplateau € 14,00


