Koffie & thee

Water & Frisdrank

Koffie €3,10
Espresso € 2,80
Cappuccino € 3,10
Latte macchiato € 3,40
Macchiato € 2,90
Kopje thee € 2,90
Potje thee € 4,50
Chai latte € 2,90
Warme chocomel € 3,40

Cola, zero, light € 2,90
Ginger ale € 3,50
Tonic € 3,50
Bitter lemon € 3,50
Elderflower € 3,50
Ice tea € 3,25
Ranja € 1,50
Chocomel € 2,90
Appelsap € 2,90
Tomatensap € 3,75
San Pellegrino plat of
bruisend € 2,90 | € 5,60

Wist
dat
we ook
Elke je
dag
tussen
koffies
maken
10.00 en 12.00met
uur
plantaardige
is het tweede
melk?
kopje Vraag
koffie er
of
gerust
naar
bijhuis.
de
thee van
het
bediening.

Sapjes
Jus d’orange € 3,80
Komkommer/spinazie/appel € 6,50
Biet/appel/peer/citroen € 6,50
Jus/bosvruchten/yoghurt € 6,50

Bubbels & wijnen
Wijn - vraag naar onze wijnen
Rood, wit of rosé, vanaf € 4,50
Bubbels - droog
Prosecco Ponte, extra dry € 5,00 | € 25,00
Cava Galda, Penedes € 6,50 | € 32,50
Champagne Fourny & Fils, Premier Cru
€ 7,50 | € 20,00 | € 40,00
Bubbels - zoet
Moscato d’Asti Cascina Fonda, wit € 5,00 |
€ 25,00
Brachetto Cascina Fonda, rood € 6,50 |
€ 32,50
Frizzante Le Contesse, rosé € 5,50 | € 27,50
Kijk ook eens op onze wisselende drankenkaart met bijzondere wijnen, lekkere cocktails en alcoholvrije mocktails.

Volgt u ons al op
Instagram,
Facebook en
Pinterest?
@bubblesand
morebilthoven.

Bier
Tap € 2,90
Radler € 3,25

0 % € 3,25
Seizoensbier € 3,25

Bubbles & More
& Bloom – voor een prachtige bos
bloemen, trouwwerken, rouwwerken en
maatwerk.
& Home – meubels, accessoires,
serviezen, kinderkleding en meer van
exclusieve merken als Gien, Petit Bateau
Rice, Mateus en Emma Bridgewater.
& Bakery – versgebakken brood,
belegde broodjes, gebak en patisserie,
en heerlijke delicatessen, sapjes en
soepjes voor thuis, onderweg of op ons
Franse terras.
& Bed - onze knusse, comfortabele
charme bed & breakfast boven de
brasserie.

030-2283882 • info@bubblesandblessings.nl • www.bubblesandblessings.nl
ma t/m za 8:00-17:30, zo 9:00-17:30 • *De keuken sluit om 17:00

Petit déjeuner

Etagères & borrel

Croissant € 2,45
Saucijzenbroodje € 2,60
Klein ontbijt Croissant, jam, petit pain, ham, kaas en koffie € 9,50
Groot ontbijt Croissant, twee petits pains, kaas, rosbief, zalm, jam,
vers fruit, gekookt eitje, Griekse yoghurt, granola en koffie € 19,50
Gepocheerd ei met zalm, Hollandaisesaus en Engelse muffin € 12,50
Griekse yoghurt met vers fruit en huisgemaakte granola € 6,50
Wentelteefjes met ahornsiroop en blauwe bessen € 8,50
Uitsmijter ham/kaas € 8,00

*High tea petit Onbeperkt thee, 2 sandwiches, macaron,
brownie, boterkoek, scone, cupcake en paleisbanket € 17,50
*High tea classique Onbeperkt thee, glas prosecco, 3 sandwiches,
boterkoek, cheesecake, macaron deluxe, quiche, kaashapje, scone,
brownie en tartellette bosvruchten € 27,50
Lunchetagère 2 halve broodjes met divers beleg, kleine salade,
huisgemaakt soepje en een kroket € 13,50 p.p.
Hartig plateau 16 luxe warme en koude hapjes € 22,50
Bittergarnituur luxe warme snacks € 15,00
Bitterballen (vega/truffel/rund) € 6,70

Wist u dat boven de
brasserie onze eigen
bed & breakfast zit?
Vier de liefde bij Bed
& Bubbles

Sandwiches
Clubsandwich met hummus, gerookte paprika, avocado en pecannoten (vegan) € 8,50
Rosbief, avocado en citroenmayonaise €9,95
Geitenkaas met tomatensalade en dragon-notenspread (vega) € 9,50
Filet Americain met ei en rode ui €8,95
Gerookte kip met avocado en tomatensalsa € 10,50
Kies uit bruin oerbrood,
Croque ham en kaas €6,20
wit oerbrood, een bruine
Croque zalm en brie €7,15
pistolet of een witte
Huisgemaakte tonijnsalade €8,75
pistolet.
Clubsandwich met frieten €13,50
Kalfsentrecote met gorgonzola en rode-uiencompote € 12,50
Zalm, bietjes, komkommer, ei en dillemayonaise € 10,50
Garnalen- of rundvleeskroketten € 9,50

Salades

Geserveerd met brood

Salade met gamba’s, komkommer, zeewier en sojasaus € 14,50
Salade met kip, gegrilde romeinse sla, radijs, lente-ui en peterseliemayonaise € 14,50
Tomatensalade met mozzerella, pijnboompitten en basilicumdressings (vega) €14,50

Déjeuner spécial

Geserveerd met brood of friet

Rauwe zalm met zure room, knoflookcrème, kreeftenbisque en zoethout € 19,50
Steak tartare op Oosterse wijze € 16,50
Geitenkaaspakketje uit de oven met lavendel en honingraat (vega) € 13,50
Klassieke saté met zoetzure groenten en kroepoek € 14,50

Kindermenu
Pannenkoek/poffertjes € 5,50
Tosti ham en kaas € 4,50
Broodje bitterbal € 5,50

Eet uw kindje liever iets
anders? De keuken denkt
graag met u mee.

Dieetwensen?
Geef het aan en
de chef bereidt
iets lekkers. Zo
serveren wij ook
een glutenvrije
high tea.

Arrangementen
Bij u thuis of in onze B-loft (op de 1ste verdieping van Bubbles & Blessings)
*Verjaardagsarrangement Gebakje, 5 hapjes warm en koud, 3 uur onbeperkt drank naar
keuze en feestelijke versiering € 29,50 p.p.
*Bruncharrangement Brioche, gerookte zalm, scrambled eggs, muffin, soepje, gedroogde
ham en hartige pie € 15,50 p.p.
*Dinerbuffetarrangement 2 soorten carpaccio op schalen, soep met stokbrook, gebraden
rosbief, huisgerookte zalm, aardappelgarnituur, dragonsaus, bietensalade en gemend
gebak € 27,50 p.p.
*Babyshowerarrangement High tea petit, mocktail en versiering in stijl € 19,50 p.p. |
High tea classique, mocktail/prosecco en versiering in stijl €29,50 p.p.
*Bruiloftarrangement 4 uur tafelen in 3 gangen inclusief drank, taart en feestelijke
versiering € 60,00 p.p.
*Picknickarrangement Jus d’orange, thee/koffie, flesje Bubbles, Franse kaasjes, broodjes,
croissants, vers fruit, bonbon en madeleine €25,00 p.p.
*Minimaal 1 dag van te voren reserveren

Sweets
Gebakje uit de vitrine € 3,95
2 scones met jam en cream € 3,95
Plakje cake € 1,00
Al onze sweets worden huisSlagroom € 0,60

gemaakt door onze eigen bakker
bij Bubbles & Bakery.

Bubbles & Blessings heeft
op de eerste verdieping de
sfeervolle B-Loft waar u
bij de openhaard of op ons
gezellige dakterras kunt
zitten.

