BUBBLES
&
MORE

Dranken
Frisdrank
Cola, zero € 3,25
Ginger ale van Naturfrisk € 3,75
Tonic van Naturfrisk € 3,75
Bitter lemon van Naturfrisk € 3,75
Naturfrisk Orange € 3,75
Elderflower van Naturfrisk € 3,75
Ice tea/ice tea Green € 3,50
Appelsap van Schulp of chocomelk van Nutricia € 3,10
San Pellegrino plat of bruisend € 3,10/€ 5,95

Sappen 330 cc
Verse jus € 4,25
Tomatensap van Big Tom € 3,95
Mango, spinazie, banaan, yoghurt € 6,95

Warme dranken
drankjes ook te maken met soja en havermelk (+€0,50)
Koffie € 3,25
Espresso € 2,95
Cappuccino € 3,75
Flat white € 3,25
Koffie verkeerd € 3,75
Latte macchiato € 3,75
Espresso macchiato € 3,25
Kopje thee € 3,25
Gember + € 0,50
Munt + € 0,50
Potje thee € 5,95
Chai latte € 3,25
Warme chocomel € 4,75
Slagroom + € 0,50

Wijnen € 5,00/ € 25,00
per glas of fles
Les Baronnes Sancerre Blanc
La Villette Chardonnay blanc
Roblin Sancerre Rouge
Ultima Rose

Bieren

Het leven is rijk met vrienden en familie.
Mooie momenten delen, een bos bloemen op tafel of proosten
met uw liefste.
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 kunt aanschuiven voor een fijn gerecht of een glaasje wijn.
Waar we een feestje maken van bijzondere gelegenheden.
Vergaderen, trouwen, een verjaardag of babyshower.
Elk moment krijgt een gouden randje.
Bubbles werd in 2019 uitgebreid met een eigen bakkerij, homewinkel en
bloemenzaak. Always more!
Stapt u binnen bij Bubbles & More, dan hoop ik dat het
voelt als thuiskomen.
Thuis bij mij, thuis bij vier generaties warmte en gezelligheid:
Krijna, Jacqueline, Merel en de kleinkinderen.
Waar we met liefde hebben gekozen voor warme kleuren,
comfortabel meubilair, gesteven linnen, mooi servies, de liefste taartjes,
de meest verse bloemen en ingrediënten.
Wilt u straks nog niet naar huis? Geniet dan van een nachtje luxe en
comfort in Bubbles & Bed, onze eigen bed and breakfast.
Sinds oktober 2021 bent u ook welkom in onze nieuwste uitbreiding:
Bubbles & Deli en Bubbles & Bites.
Voor vers bereidde gerechten, kip van de rotisserie en
zelfs klassieke pudding.
Dit alles lekker voor thuis, maar wees ook welkom voor een simpel
broodje, een koffie to-go of een portie poffertjes.
Na al die jaren en ontwikkelingen blijft hier één altijd hetzelfde:
Dit is de plek waar mooie momenten starten met 'Proost!',
elke dag opnieuw.
Het leven is vol Bubbles,
Warme groet,
Jacqueline

Tapbier Hertog Jan € 3,25
La Chouffe IPA € 4,25
La Chouffe Cherry € 4,25
La Chouffe van het seizoen € 4,95
Radler of Jupiler 0,0% € 3,75
Radler € 3,75

www.bubblesandmorebilthoven.nl
@bubblesandmorebilthoven

Ontbijt
Wentelteefjes met stroop en bosvruchten € 9,95

Klassiekers
Kleine ontbijt etagère
Croissantje, jam, boter, broodje, ham en kaas, jus € 9,95 p.p.

Onze specialiteiten
Penne met gerookte zalm, gorgonzola en
kleine spinaziesalade € 17,95

Spinazie-truffelomelet met vulling van taugé, zachte
geitenkaas en avocado € 9,95
Uitsmijter boerenkaas, op twee robuuste boterhammen € 9,95

Ontbijt etagère:
Croissantje, jam, boter, broodjes, 4 soorten beleg, yoghurt,
verse bosvruchten, huisgemaakte granola, gekookt eitje, jus

Oeuf Benedict met hollandaisesaus en bacon € 9,95

€ 22,50 p.p.

Griekse yoghurt met honing, fruit en huisgemaakte

Lunch etagère:

granola € 6,95
Verse croissant met jam en boter € 3,95

Lunch
Broodje filet americain met ei, ui en kappertjes € 8,95
Broodje huisgemaakte tonijnsalade € 8,95
Broodje carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,
rucola € 9,95
2 Kroketten op brood, keuze uit rund, garnaal of kaas € 11,50
Club sandwich met hummus, gegrilde groente, avocado en
pecannoten € 11,95
Club sandwich met gegrilde kip, ei, tomaat, spek, friet en
mayonaise € 15,95
Tosti zalm en brie of ham en kaas € 8,95

Kleintje Bubbles
Kleintje bouillabaisse, garnalensalade met koriandercroutons,
garnalenkroket en toast met zalm € 17,95
Kleintje tomatensoep, toast met eiersalade, kleine
tomatensalade en een kaaskroket € 13,95
Kleintje courgettesoep, broodje filet americain, van
Dobbenkroket en kleine courgettesalade € 15,95

Soepen
geserveerd met brood en kruidenboter
Courgettesoep van oma Krijna, lekker stevig € 5,95

Kleintje soep, brood uit onze bakkerij, boter, huisgemaakte
jam, kleine salade, 4 soorten beleg, kroket, cake en bonbons
€ 16,95 p.p.

Tomatensoep met pesto € 5,95

spinaziesalade € 17,95
Spinaziesalade met walnoten, zachte geitenkaas, druiven,
knoflook croutons en Franse dressing € 14,95
Courgette spaghetti met gegrilde aubergine, pijnboompitten,
mozzarella en volkorencroutons € 14,95
Botersla met Hollandse garnalen, avocado, koriandercroutons,
taugé en romige dressing € 17,95

High tea grande :
Gevulde macaron, paleisbanket, 3 petit fours, 1 bonbon, 3
sandwiches, gevulde vijg met pata negra, engelse pie, scone,
clotted cream en jam, glaasje prosecco, onbeperkt thee
€ 32,50 p.p.

Steak tartaar op oosterse wijze, botersalade en friet € 19,95
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en rucola en
friet € 12,95
Fish & Chips, kabeljauwfilet in huisgemaakt bierbeslag

High tea petit:
3 sandwiches, 1 scone, macaron, jam, clotted cream, 3 petit
fours, 2 bonbons, onbeperkt thee € 22,50 p.p.

met remouladesaus € 14,95
Hartige tompouce met avocado, Hollandse garnalen en rode
biet € 14,95

Borrelplank
Crostini, aioli, artisjokken dip, druiven, boerenkaas, blue
shorpshire, dadelbrood, appelstroop, 6 luxe hapjes (warm en
koud) € 27,50 per plank

Onze Bubbels
Bubbles Piccolo
Moët & Chandon 200 ml € 15,00
Lisetto Prosecco 200 ml € 9,95
Biscardo Prosecco 375 ml € 15,95
Fourney en Fils Champagne 375 ml € 19,95

Kids
Poffertjes van de plaat met poedersuiker en boter € 6,95
Tosti ham en kaas met lekker dipsausje en komkommer € 6,95
Frietjes, huisgemaakte appelmoes, (vega)kroket en
snackgroenten € 6,95
Huisgemaakte kipnuggets, frietjes en snackgroenten € 6,95

Voor erbij
Bilts genot: amandelkoek, amarettoroom en chocolade € 1,00

Perelada Brut Cava 375 ml € 15,95

Schaaltje Leonidas met 4 bonbons € 3,00

Bubbels € 5,00/ € 25,00
per glas of fles

Macaron € 1,50

Vendome Mademoiselle blanc 0,0 %

Huisgemaakte truffel € 1,00

Vendome Mademoiselle rose 0,0 %

Gebakje uit de vitrine v.a. € 3,00

Graham Beck Brut Rose
Ponte Prosecco Bianco

Bouillabaisse, romig en royaal gevuld, € 9,95

Ravioli met paddenstoelen, truffelroomsaus en kleine

Vino Frizzante Rosato
Gautherot Champagne Rose

2 Scones met huisgemaakte jam en clotted cream € 4,75
Plak huisgemaakte cake € 1,50
Bitterballen, 8 stuks (vegetarisch of rund) € 7,75

Cascina Fonda Spumante Dolce
Casa Fonda Moscati D’asti

Bittergarnituur € 9,95

