
MENUKAART 
ARRANGEMENTEN EN MEER...

SFEERVOL RESTAURANT - 12 BOWLINGBANEN - MEER INFO: WWW.BOWLINGHARDERWIJK.NL



DRANKEN
Warme dranken
Koffie  |  Thee   2,45

Cappuccino    2,70

Espresso    2,45

Dubbele espresso   4,70

Koffie verkeerd    3,00

Latte macchiato    3,00

Verse muntthee    3,80

Warme choco    3,00

Warme choco met slagroom  3,20

Irish Coffee    7,10

Italian Coffee    7,10

Frisdranken
Pepsi  |  Pepsi Max  2,60

Lipton Ice Tea    2,75

Lipton Ice Tea Green   2,75

Sisi Sinas    2,50

7-Up     2,50

Sourcy blauw  |  rood   2,50

Crystal Clear Lemon  2,60

Cassis     2,60

Bitter Lemon    2,60

Tonic     2,60

Ginger ale    2,85

AA-drink    2,80

Rivella     2,60

Dubbelfris    2,75

Appelsap  |  Jus d’orange   2,80

Chocomel  |  Fristi  2,75

Red Bull     4,20

Wijnen
Rood     3,90

Wit droog    3,90

Wit zoet     3,90 

Rosé     3,90

Bieren
Amstel fluitje    2,60 

Amstel vaasje    2,80 

Amstel 0,5 liter    5,60 

Amstel Radler    3,35 

Wieckse Witte    3,60 

Wieckse Rosé    3,35 

Palm     3,35 

Duvel     5,00

Brugse Zot Blond    5,00 

Desperados    5,00 

NPA    5,00

Paulaner    4,00

Affligem dubbel    5,00 

Affligem tripel   5,00 

Affligem blond   5,00

Bieren 0%
Amstel Malt    3,35

Wieckse Witte 0.0    3,35

Amstel Radler 0.0    3,35

Gedistilleerd
Malibu     4,20 

Passoã     4,20 

Safari     4,20 

Pisang Ambon    4,10 

Bacardi Classic    4,10 

Bacardi Limón    4,10 

Bacardi Razz    4,30 

Captain Morgan    4,20 

Gin     4,20 

Wodka     4,20 

Puschkin Red    4,20

jenever
Jonge jenever   2,60

Bessen jenever   2,60

Berenburg   2,60

Jägermeister   3,60

Vieux     2,60

Whiskey
Famous Grouse   4,30

Johnny Walker Red label  4,30

Johnny Walker Black label  6,20

Jack Daniel’s   4,30

Paddy Whiskey   4,30

Southern Comfort   4,30 

P.s.v.
Port rood   3,90

Port wit    3,90

Martini wit    3,90

CoGnaC
Courvoisier   5,10

likeur
Licor 43     4,90

Baileys     5,10 

Cointreau    5,10 

Grand Marnier    5,10 

Amaretto    5,10 

Tia Maria    5,10



BOWLING MET EEN LEKKERE SNACK 
            IS ALTIJD GEZELLIG...

amsterdamse BitterBallen
8 STUKS MET MOSTERD
8,50

tortillaChiPs uit de oven
MET GUACAMOLE, TOMATENSALSA, CRÉME FRAÎCHE 
EN KAAS
8,50

SNACKS
meGamix
Bitterballen, mini frikadellen, kipnuggets, 

mini kaassoufflès, bami- en nasi hapjes 

met chilisaus en mayonaise.

20 stuks    12,50

30 stuks    18,95

40 stuks    24,00

deluxe mix
Cheesesticks, vlammetjes, mexicano’s, 

butterfly prawns, popcorn nuggets met 

chilisaus en mayonaise.

20 stuks    16,50

30 stuks    24,95

40 stuks    32,50

halal mix
Mexicano’s, mini loempia’s,  kipnuggets,

mini frikandellen en mini kaassoufflès.

20 stuks    12,50

30 stuks    18,95

40 stuks    24,00

ChiCkenWinGs
10 STUKS MET CHILISAUS
9,50

* Vegetarisch, in geen van onze snacks is varkensvlees verwerkt. 

Snacks zijn niet verkrijgbaar in het restaurant.

mini loemPia’s*   
8 stuks    7,50

Portie kiPnuGGets
8 stuks     6,50

mini kaassouFlÉ
8 stuks     6,50

tosti van landBrood   
Kaas - ham/kaas    5,95

PrinGles
Paprika of naturel   2,00



DINER

voorGereChten

Luxe breekbrood 

uit de oven met kruidenboter,

tapenade en pesto   4,95 p.p.

Runder Carpaccio

Met rucola, pijnboompitten, 

zongedroogde tomaat, grana 

padano en truffelmayo  12,95

hooFdGereChten

Specialiteiten

Supersaté | spies 

Saté van gemarineerde varkenshaas 

met satésaus   18,95

Kipsaté  | spies

Saté van kipfilet met satésaus 18,95

Spareribs 600 gram

Keuze uit zoet of pittig  19,50

Burgers 

Hamburger

Hamburger van rundvlees met spek 

en ui belegd met sla, tomaat, kaas en

augurk    17,50

Vega-burger

Vegetarische burger met ui, 

cheddar en guacamola  17,50

Vleesgerechten

Biefstuk

Biefstuk van 230 gram met seizoens-

groenten en keuze uit champignon 

of pepersaus   21,50

Visgerechten

Zalmfilet

Op de huid gegrilde zalm met 

witte wijn saus   20,50 

Gamba’s

In knoflook gebakken gamba’s 20,50

Supplementen

Al onze gerechten, met uitzondering van de maaltijdsalades, worden geserveerd met frites, 

salade en bijbehorende sausen. U kunt deze ook extra bijbestellen. 

Extra Spareribs halve streng 7,50

Extra Frites   3,00

Extra bakje salade   2,50

OOK AAN DE KINDEREN  
            IS GEDACHT...

Frites met snaCk
FRITES MET FRIKANDEL, KAASSOUFFLÉ, 
KROKET OF KIpNUGGETS
7,50

Extra sauzen (per bakje)  1,50

Mayonaise, ketchup, currysaus, 

cocktailsaus, satésaus



ARRANGEMENTEN
GRILLARRANGEMENTEN

Zelf grillen op onze Leff cooking grillplaat!

traditional Grill
6 Soorten vlees, 350 gram 
Biefstuk, varkenshaas, kalkoenfilet, slavink, kipfilet en hamburger,

onbeperkt frites, brood, sauzen en salade. 

Inclusief 1 uur bowlen  35,00 p.p.  57,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    38,00 p.p.  62,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  40,00 p.p.  66,00 p.p. inclusief dranken*

deluxe Grill
6 Soorten van het allerbeste vlees, 350 gram
Biefstuk, lamskotelet, varkenshaas, kalfsoester, mini slavink en lamssaucijs,

onbeperkt frites, brood, sauzen en salade.

Inclusief 1 uur bowlen  39,00 p.p.  61,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    42,00 p.p.  66,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  44,00 p.p.  70,00 p.p. inclusief dranken*

Fish Grill
6 Soorten vis, 350 gram
Zalm, witvis, gamba’s, tonijnfilet, botervis, zeekraal, tilapia met chuka wakame zeewier,

onbeperkt frites, brood, sauzen en salade*.

Inclusief 1 uur bowlen  40,50 p.p.  62,50 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    43,50 p.p.  67,50 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  45,50 p.p.  71,50 p.p. inclusief dranken*

veGa Grill
Diverse vegetarische producten, 350 gram
Vegetarische schnitzel, vegetarische cordon blue, vegetarische burger, vegetarische kip 

stukjes, onbeperkt frites, brood, sauzen en salade.

Inclusief 1 uur bowlen  39,00 p.p.  61,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen   42,00 p.p.  66,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  44,00 p.p.  70,00 p.p. inclusief dranken*

halal Grill
4 Soorten halal vlees, 350 gram
Lamskotelet, kipsaté, hamburger, kalkoenfilet, onbeperkt frites, brood, sauzen en salade.

Inclusief 1 uur bowlen  39,00 p.p.  61,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    42,00 p.p.  66,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  44,00 p.p.  70,00 p.p. inclusief dranken*

mixed Grill (vanaF 4 Personen, uitGeserveerd aan taFel)
Kipdij, biefstuk, varkenssaté en spareribs geserveerd met diverse aardappelgarnituur, 

groenten, sauzen en salade.

Inclusief 1 uur bowlen  30,00 p.p.  52,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    33,00 p.p.  57,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  35,00 p.p.  61,00 p.p. inclusief dranken*

VOOR DE KINDEREN
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben wij aangepaste hoeveelheden en

aangepaste tarieven. Tot en met 3 jaar is gratis.

kids Grill traditioneel
Inclusief 1 uur bowlen  21,00 p.p.  34,50 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    23,00 p.p.  37,50 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  24,00 p.p.  39,50 p.p. inclusief dranken*

kids veGatarisCh/ deluxe/ halal
Inclusief 1 uur bowlen  23,50 p.p.  37,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    25,50 p.p.  40,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  26,50 p.p.  42,00 p.p. inclusief dranken*

kids Fish
Inclusief 1 uur bowlen  24,50 p.p.  38,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 1,5 uur bowlen    26,50 p.p.  41,00 p.p. inclusief dranken*

Inclusief 2 uur bowlen  27,50 p.p.  43,00 p.p. inclusief dranken*

* Bij Fish grill is het assortiment seizoensgebonden.

* Inclusief dranken: zie voorwaarden op de laatste pagina.



SpARERIBS/SATÉ ARRANGEMENT

Spareribs/ saté inclusief 1 uur bowlen  25,00 p.p.

Spareribs/ saté inclusief 1,5 uur bowlen  28,00 p.p.

Spareribs/ saté inclusief 2 uur bowlen  31,00 p.p.

THE SUpER BOWL ARRANGEMENT

Compleet avondje uit met een uur of langer bowlen,  bitterballen, 

(3 p.p.), drankjes en keuze uit een van onze huisspecialiteiten: 

Supersaté, Spareribs, Hamburger of Vegaburger.

 
Inclusief 1 uur bowlen en 3 drankjes (tap bier,fris of wijn) 36,50 p.p.

Inclusief 1,5 uur bowlen en 4 drankjes (tap bier, fris of wijn) 39,50 p.p.

Inclusief 2 uur bowlen en 5 drankjes (tap bier, fris of wijn) 45,50 p.p.

BBQ (alleen moGelijk in de zomermaanden)

Op ons terras of in ons gezellige restaurant!

BBQ traditioneel vanaf 25 personen    26,50 p.p.

Varkensfiletlapje, braadworst, hamburger, kipsaté en een speklap.

Hierbij geserveerd diverse salades, frites, rauwkost, diverse sauzen, en diverse

soorten brood met kruidenboter en tapenade.

BBQ de luxe  vanaf 25 personen     32,50 p.p.

Hamburger, spiesje met garnalen, spareribs, kipsaté en een biefstuk. 

Hierbij geserveerd diverse salades, frites, diverse sauzen,

rauwkost en diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade.

BORREL
GezelliGe Borrel vanaf 15 personen

Nootjes en zoutjes op tafel, bitterballen en oude kaas met grove mosterd,

inclusief ‘Hollands’ drankenpakket. 

1 uur gezellige borrel 17,95 p.p.

2 uur gezellige borrel 27,95 p.p.

luxe Borrel vanaf 15 personen

Nootjes en zoutjes op tafel, mini kaassoufflés, tapasplateau en belegde crostini’s, 

inclusief ‘Hollands‘ drankenpakket*

1 uur luxe borrel  21,00 p.p.

2 uur luxe borrel  33,50 p.p.

Naar wens kunt u de borrel afsluiten met een uur bowlen

(à 10,50 per persoon, inclusief dranken)

* Zie voorwaarden op de laatste pagina.



ALL YOU CAN
All inclusive (bedrijfs) feesten vanaf 30 personen
Compleet verzorgde avond voor grotere gezelschappen

all you Can Grill     69,95 p.p.

Welkomstdrankje, anderhalf uur bowlen, gemengde warme hapjes 

tijdens het bowlen, grillen met onbeperkt vlees, frites, brood, 

saladebuffet, sauzen, luxe dessertbuffet, inclusief ‘Hollands’ drankenpakket* 

gedurende vier uur en een echte bowlingkegel voor de groepswinnaar.

all you Can Grill kinderen    41,95 p.p.

extra’s i uitBreidinGen
Deluxe grill (allerbeste vleessoorten)    4,00

Fish grill       5,50

Vegetarisch grill      4,00

Halal grill      4,00

Extra half uur drankenarrangement    3,50

Extra half uur bowlen (alleen bij arrangementen)  3,00

* Zie voorwaarden op de laatste pagina.

BUFFETTEN vanaf 25 personen

BuFFet Warm i koud     36,50 p.p.

KOUD: Carpaccio van rund met pesto, rucola, zontomaat 

en geschaafde parmezaan, Griekse salade, pasta zalmsalade 

en Romaine salade met gegrilde gemarineerde kipfilet 

in oosterse saus. Diverse broodsoorten met kruidenboter 

en tapenade.

WARM: Kippendij in satésaus, zalmfilet met witte wijnsaus, 

beenham van varken met honing tijm saus, stoofpot van rund, 

verse frites en gepofte Charlotte aardappel.

Party BuFFet      31,50 p.p.

Uitgebreid borrelen met gehaktballetjes in pittige saus, 

varkenshaassaté met satésaus, kipdrumsticks, 

zalm gambaspiesjes met witte wijn saus, kipspiesjes met 

oosterse saus. Geserveerd met diverse salades, 

rauwkost, diverse broodsoorten met kruidenboter en tapenade.

BoWl & Bite 
Hieruit kunt u de keuze maken tussen het party en bitterbuffet, 

alleen dan geserveerd tijdens het bowlen achter de banen.

GENIET VAN ONS BUFFET 
VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE UIT!



VERGADEREN
Combineer uw zakelijke meeting met teambuilding op de bowlingbaan

verGaderarranGement      
Vier uur vergaderen met onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en

frisdranken, candybars en mintjes, flipover, schrijfgerei en beamer

met projectiescherm      18,95 p.p.

verGaderen & BoWlen 
Vergaderarrangement met aansluitend een uur teambuilding op de

bowlingbaan. Inclusief bitterballen en ‘Hollands’ drankenpakket* 30,95 p.p.

all-in verGaderen
Vergaderen, bowlen en dineren.

De ideale combinatie van zaken, plezier en teambuilding.

Na uw vergadering gaat u anderhalf uur bowlen en sluit u af met heerlijk

gourmetten. Inclusief bitterballen tijdens het bowlen en ‘Hollands’

drankenpakket tijdens het bowlen en dineren.   71,00 p.p.

* Zie voorwaarden op de laatste pagina.

LUNCH
BroodjeslunCh vanaf 10 personen

Heerlijke kom soep naar keuze, 3 rijkbelegde broodjes, 

melk, karnemelk en jus d’orange     14,95 p.p.

lunCh’n BoWl
Een broodjeslunch afgesloten met een gezellig uurtje bowlen

inclusief ‘Hollands‘ drankenpakket* op de bowlingbaan  27,00 p.p.

luxe lunChBuFFet vanaf 20 personen

Heerlijke kom soep naar keuze, luxe wit en bruin brood, witte en 

bruine bolletjes, krentenbollen, mini chocobroodjes, mini croissants,

schaal met diverse soorten vleeswaren, schaal met diverse 

soorten kaas, zoet beleg, kroketten, frisse groene salade, tomaat 

en komkommersalade      18,50 p.p.

luxe lunChBuFFet & BoWlen vanaf 20 personen

De luxe lunch afgesloten met een gezellig uurtje bowlen inclusief

‘Hollands‘ drankenpakket* op de bowlingbaan   31,00 p.p.



KIDS
kidsParty alle dagen tot 18:00 uur

Bowlen met aansluitend een bord patat met naar keuze een kroket, frikadel, kaassoufflé 

of kipnuggets. Onbeperkt limonade tijdens en één uur na het bowlen. Aan het einde een 

raketijsje.

inclusief 1 uur bowlen  13,95 p.p.

inclusief 1,5 uur bowlen  17,50 p.p.

Uit te breiden met:
Ijs naar keuze uit de ola-vriezer 1,00 p.p.

* Zie voorwaarden op de laatste pagina.

Bowling kegel
Een echte bowling kegel als prijs
of cadeau!

Voor slechts€5,00 EEN ONVERGETELIJKE VERJAARDAG 
VIER JE BIJ BOWLING HARDERWIJK!



OOK VOOR ZAALVERHUUR BENT U 
   BIJ ONS OP HET JUISTE ADRES...

Feest vieren wordt een 

beleving op deze mooie locatie.

Onze sfeervolle zaal biedt ruimte voor bruiloften, recepties, feesten of bijeenkomsten. 

De mogelijkheden zijn bij ons oneindig en wij maken uw gelegenheid tot een 

onvergetelijke ervaring.

Het team van Bowling Harderwijk denkt graag met u mee over de invulling van uw 

feest of evenement. Vraag één van de medewerkers voor meer informatie.

VOORWAARDEN
aantal Personen
Arrangementen zijn te reserveren vanaf twee volwassen personen.

Reserveren voor minder dan 4 personen kan alleen telefonisch.

toeslaG BoWlen
Bij een reservering voor minder dan 4 personen kan er een toeslag in rekening

gebracht worden van 5 euro per persoon per uur. Dit alleen wanneer u wilt bowlen

tijdens onze piekuren.

dranken arranGement
Het ‘Hollands’ dranken arrangement tapbier, frisdranken (excl. Red Bull) sappen,

huiswijnen per glas, binnenlands gedistilleerde dranken, koffie, cappuccino, thee) is

tijdgebonden en gaat in vanaf het moment dat u gaat bowlen. Wij rekenen op twee

uur verblijf in het restaurant.

Dus bowlingtijd + 2 uur = totale duur van het drankenarrangement.

1 uur bowlen = 3 uur durend drankenarrangement

1,5 uur bowlen = 3,5 uur drankenarrangement

2 uur bowlen = 4 uur durend drankenarrangement

drankmunten
Drankmunten zijn inwisselbaar voor tapbier, fris, huiswijnen, koffie, thee en cappuccino.

De drankmunten zijn het gehele kalenderjaar in te leveren.

kids
Onbeperkt limonade.

aFrekenen
Apart afrekenen is bij ons niet mogelijk.

LIKE ONS! GRATIS



KOLBAANWEG 1 - 3845 LJ HARDERWIJK

TEL. 0341 – 420 788

INFO@BOWLINGHARDERWIJK.NL

WWW.BOWLINGHARDERWIJK.NL

RESERVEREN? BEL:
0341 420 788

LIKE ONS! GRATIS

VOLG ONS NU OOK Op

OpENINGSTIJDEN
Maandag: 14.00 tot 23.00
Dinsdag:  14.00 tot 23.00
Woensdag: 13.00 tot 23.00
Donderdag: 14.00 tot 23.00
Vrijdag:  14.00 tot 00.00
Zaterdag: 13.00** tot 00.00

Zondag:  13.00** tot 23.00

** In de periode half september tot half juni geopend vanaf 13.00 uur,
buiten deze periode vanaf 14.00 uur

* Deze menukaart is onder voorbehoud van druk en zetfouten


