Welkom in brasserie ‘Bubbels’!
Brasserie ‘Bubbels’ is dé plek om tijdens
uw wellnessverblijf in een ontspannen sfeer
een drankje, hapje of maaltijd te nuttigen.
De gerechten op deze kaart worden
à la minute bereid, waarbij we gebruik
maken van verse en gezonde ingrediënten.
Bovendien streven we er naar zoveel
mogelijk te werken met duurzame en
regionale producten en leveranciers.
Neemt u rustig de kaart door en geniet
van wat wij u bieden!
De keuken van Brasserie ‘Bubbels’ is
dagelijks geopend van 11.30 tot 22.00 uur.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

Gerechten met een V zijn vegetarisch of kunnen in
een vegetarische variant besteld worden.

Borrel garnituur

V

€ 8,50

Rundvleesbitterballen, lokale Brunswijker
worst, boerenkaas, gemengde nootjes,
cassavekroepoek en Groninger mosterd

Bitterballen

€ 6,75

V

8 stuks met Groninger mosterd

Tortilla’s

V

€ 5,00

Uit de oven met tomatensalsa,
mozzarella en tzatziki

Puurzame bol

V

€ 7,00

Met tuinkruidenboter, tomatensalsa en aioli

Zoet & hartig
Gevulde koek

€ 2,00

Bubbels seizoensgebak

€ 3,50

Seizoenscake

€ 3,00

Chocolade brownie

€ 4,00

Mufﬁn naar keuze

€ 3,00

Portie verse slagroom

€ 0,90

Appelgebak

€ 3,50

Saucijzenbroodje

€ 3,50

De puurzame bol is een biologisch
zuurdesembrood, ontstaan door een
samenwerking tussen Gulpener en
bakkerij Carl Siegert. Het brood bevat
bierbostel en is eiwitrijk.

High Tea

€ 17,50

Proeverij van zoete en hartige lekkernijen, waaronder
een belegde sandwich, scone, macaron, smoothie, spekkoek,
croissant en jam. Begeleid door een kannetje thee.
(Tussen 14.00 en 17.00 uur te bestellen.)

Bubbels Tapasplateau

V

€ 13,50

Coppa di Parma, gemarineerde champignons,
biologische olijven, gerookte amandelen, lokale
Brunswijker worst, groentekroketjes, aioli, tortilla’s,
ambachtelijk brood met tomatensalsa en tzatziki.

Lunchbuffet

€ 18,50 p.p.

Dagelijks van 12.00 tot 14.00 uur in Restaurant
Waters of the World. Prijs is exclusief drankjes.

Bubbels 12 uurtje

V

€ 10,50

Vier rundvleesbitterballen met Groninger
mosterd, gebakken biologisch ei op
ambachtelijk brood, ‘tosti’ van Thünbrood
en een soepje naar keuze

Soep van de dag

Ambachtelijk wit- of bruinbrood € 9,00
Met mesclun salade, rode ui, groene kruiden en seizoensdressing

Keuze uit:
ࡄbƚȒŏɟǞȘƚƚɟƇƚˌŏȀȒ˙Ȁƚɾ met yoghurt-kruidendressing
ࡄbƚǞɾƚȘɟȩȩȒǺŏŏɯ met balsamicodressing V
ࡄǞɔࡈųŏżȩȘࡈɾȩȒŏŏɾƚȘǃƚųŏǺǺƚȘƚǞmet limoen-kerriemayonaise
ࡄĦŏɟȒƚųƚƚȘǕŏȒ met honing-tijm-mosterdsaus
ࡄ÷ʶƚƚɟʕȘƇʲȀƚƚɯǺɟȩǺƚɾɾƚȘ met Groninger mosterd V

€ 5,75

Met ambachtelijk brood en tuinkruidenboter

Onze medewerkers informeren u graag.

Wellness salade

€ 14,00

Ook als kleinere versie verkrijgbaar voor € 9,75
Met gerookte amandel, ei, rode ui, groene asperges, radijs en
seizoensdressing, daarbij ambachtelijk brood en tuinkruidenboter.

Groninger mosterdsoep

V

€ 5,75

Met gebakken spekjes, jonge preiringen en
peterselie, daarbij ambachtelijk brood en
tuinkruidenboter

Keuze uit:
ࡄbƚȒŏɟǞȘƚƚɟƇƚˌŏȀȒ˙Ȁƚɾ met limoen-kerriemayonaise
ࡄGegratineerde geitenkaas met balsamicostroop en gekarameliseerde walnoot
ࡄbƚɟȩȩǺɾƚɯżǕŏɟɟƚȀǕȩƚȘ˙Ȁƚɾ met honing-tijm-mosterdsaus

V

Hoofdgerechten € 17,50
Met gemengde seizoensgroenten

ࡄbƚȒŏɟǞȘƚƚɟƇƚɯżǕŏɟɟƚȀǕȩƚȘ˙Ȁƚɾ
met kerrie-gembersaus

ࡄģǞɯʲŏȘƇƚƇŏǃ
met romige witte wijnsaus

ࡄáʕȘƇƚɟȒƚƇŏǞȀȀȩȘɯ

Met naar keuze:
ࡄAmbachtelijke friet
ࡄáǞɯȩɾɾȩ
ࡄAardappelmousseline

met gebakken champignons, ui en tuinkruidenboter

ࡄģŏɟǺƚȘɯǕŏŏɯ˙Ȁƚɾ
met stroganoffsaus

ࡄ$ʕɟǃƚɟʲŏȘɟȩƇƚųǞƚɾ

V

met geitenkaas

Bubbels burger € 16,50
Groninger Weiderundburger met
Cheddar, bacon, augurk, rode ui
en tomatensalsa, geserveerd tussen
een kruidige focaccia, met
ambachtelijke frieten

Kipsaté

V

€ 16,50

Kipsaté met satésaus, atjar,
gebrande uitjes, cassavekroepoek
en ambachtelijke frieten

Pasta tagliatelle € 16,00
Met tuinkruiden, courgette, ui, zwarte olijf, zongedroogde
tomaat, Grana Padano en pesto-roomsaus

Keuze uit:
ࡄĻŏȀȒ˙Ȁƚɾ
ࡄbƚǞɾƚȘǺŏŏɯ V
ࡄbƚųŏǺǺƚȘɯɔƚǺ

Seizoensdessert

€ 8,00

Citroentaartje met kokos-sorbetijs,
pistache-crumble, merengue en
frambozencoulis

IJskaart
1 bol

€ 4,00

2 bollen

€ 6,00

3 bollen

€ 8,00

IJs naar keuze, geserveerd met topping en verse slagroom

IJssoorten:
ࡄģŏȘǞȀȀƚࡷɟȩȩȒǞǲɯ
ࡄĮȩǃǕʕɟɾǞǲɯ
ࡄ+ŏɯɯǞɯࡷɯȩɟųƚɾǞǲɯ
ࡄȩǺȩɯࡷɯȩɟųƚɾǞǲɯ
Topping naar keuze:
ࡄ$ɟȩʶȘǞƚࡷżɟʕȒųȀƚ met karamelsiroop
ࡄģƚɟɯǀɟʕǞɾmet vruchtensiroop
ࡄAmarena kersen met merengue

Bio yoghurt

€ 6,95

Met noten, zaden, gedroogd fruit
en lokale honing

Wijnen
ĦǞɾ$ɟŏȘŏģǞƚǲŏ
Viura, Navarra, Spanje

áȩȩƇ$ɟŏȘŏģǞƚǲŏ
Tempranillo, Navarra, Spanje

áȩɯƚ$ɟŏȘŏģǞƚǲŏ
Garnacha, Navarra, Spanje

ĦǞɾˌȩƚɾ
Bereich Bernkastel

bȀŏɯ࢛ߠࡈߠߜ



ŏɟŏǀ࢛ߝߠࡈߥߡ 

_Ȁƚɯ࢛ߞߜࡈߡߡ

Dranken
Verse sappen € 4,25
Keuze uit:
ࡄSinaasappelsap
ࡄëǞȘŏŏɯŏɔɔƚȀࡷǺǞʶǞɯŏɔ
ࡄɔɔƚȀࡷɔƚƚɟࡷǀɟŏȒųȩˌƚȘɯŏɔ
ࡄAmbachtelijke Oldambtster appelsap

Smoothies € 5,50
ࡄŏɟƇųƚǞࡕųŏȘŏŏȘ
ࡄȘŏȘŏɯࡕȒŏȘǃȩࡕɔŏɔŏǲŏ
ࡄʲȩżŏƇȩࡕɔƚƚɟࡕǺǞʶǞࡕŏɔɔƚȀࡕȒʕȘɾ

Bieren
bɟȩȀɯżǕߜࡏߟȀȩǀߜࡏߡȀvanaf   
bɟȩȀɯżǕߜࡈߜࣷ      
bɟȩȀɯżǕáŏƇȀƚɟ      
bɟȩȀɯżǕáŏƇȀƚɟߜࡈߜࣷ    
bɟȩȀɯżǕĦƚǞˌƚȘߜࡏߟȀȩǀߜࡏߡȀvanaf 
bɟȩȀɯżǕëƚǞˌȩƚȘɯųǞƚɟ    
bɟǞȒųƚɟǃƚȘ$ȀŏȘżǕƚ    
bɟǞȒųƚɟǃƚȘ$ȀȩȘƇ     
bɟǞȒųƚɟǃƚȘ4ʕųųƚȀ    
bɟǞȒųƚɟǃƚȘ÷ɟǞɔƚȀ     
ÚŏȀȒ         













࢛ߟࡈߣߡ
࢛ߟࡈߥߡ
࢛ߟࡈߥߡ
࢛ߟࡈߥߡ
࢛ߟࡈߥߡ
࢛ߟࡈߥߡ
࢛ߠࡈߞߡ
࢛ߠࡈߞߡ
࢛ߠࡈߞߡ
࢛ߠࡈߡߜ
࢛ߠࡈߞߡ

ȩǀ˙ƚƚȘɾǕƚƚvanaf
4ʕųųƚȀƚƚɯɔɟƚɯɯȩ  
ŏɾɾƚŏżżǕǞŏɾȩ   
ŏɾɾƚǞżƚ     
ëƚǞˌȩƚȘɯǺȩǀ˙ƚ 
ʕȘɾࡷࡕǃƚȒųƚɟɾǕƚƚ





























































࢛ߞࡈߟߡ
࢛ߟࡈߣߡ
࢛ߟࡈߞߡ
࢛ߟࡈߡߜ
࢛ߟࡈߣߡ
࢛ߞࡈߥߡ

_ɟǞɯƇɟŏȘǺƚȘvanaf
€ 2,60
Pepsi Cola, Pepsi Max, Pepsi Light
ëǞɯǞëǞȘŏɯࡈ+ŏɯɯǞɯࡈߣࡷʕɔ 
$ǞɾɾƚɟȀƚȒȩȘࡈ÷ȩȘǞżࡈbǞȘǃƚɟȀƚ
áǞʲƚȀȀŏ°ɟǞǃǞȘŏȀࡈáǞʲƚȀȀŏ+ɟŏȘųƚɟɟʿࡈ+ɟʿɯɾŏȀ+ȀƚŏɟƚȒȩȘ
ǞɔɾȩȘvżƚ÷ƚŏɯɔŏɟǺȀǞȘǃࡈǞɔɾȩȘvżƚ÷ƚŏbɟƚƚȘ
ɔɔƚȀɯŏɔࡈ÷ȩȒŏɾƚȘɯŏɔࡈ+ǕȩżȩȒƚȀ
ëȩʕɟżʿ$ȀŏʕʶॆëȩʕɟżʿáȩȩƇߜࡏߞȀǞɾƚɟ
ëȩʕɟżʿ$ȀŏʕʶॆëȩʕɟżʿáȩȩƇߜࡏߡȀǞɾƚɟ     
࢛ߟࡈߡߜ
Melk en karnemelk
€ 2,10
$ǞȩȘŏƇƚ                
࢛ߟࡈߣߡ
ģȀǞƚɟųƚɯɯƚȘࡈbƚȒųƚɟࡷɯǞȘŏŏɯŏɔɔƚȀƚȘ+ǞɾɟȩƚȘࡷ$ƚɟǃŏȒȩɾ

Bitte schauen Sie unsere Deutsche Karte an

