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40 Aardbeiensorbet 7,25
Verse Hollandse aardbeien met aardbeienijs, vanille-

roomijs, aardbeiensaus en slagroom

41 Crème brûlée 7,25
Crème brûlée met slagroom en een bolletje vanille 

roomijs

42 Bastogneparfait  7,25
Geserveerd met slagroom

43 Panna cotta 7,50
Geserveerd met frambozencoulis en vers rood fruit

44 Huisgemaakte mango-tiramisu 7,50
Huisgemaakte mango-tiramisu met een bolletje vanille-

roomijs en slagroom

45 IJswafel ‘Wolventuin’ 7,75
Een grote ijswafel gevuld met caramel ijs, geserveerd 

met slagroom, chocoladesticks en caramel topping

46 Luxe Creme koffi e / Espresso / Thee 6,00 

47 Luxe Cappuccino / Cafe au lait 6,25

48 Luxe Latte macchiato 6,75

49 Luxe Verse muntthee  6,75

50 Broodje jam of hagelslag  1,50

51 Broodje ham of kaas  2,00

52 Broodje gebakken ei  2,25

53 Kleintje soep (tomaten- of mosterd)  3,00

54 Poffertjes  4,95
Portie poff ertjes (12 stuks) met roomboter, stroop en 

poedersuiker

55 Patat met kroket of frikandel  4,95
Patat met een keuze uit een kroket of frikandel. 

Geserveerd met mayonaise en appelmoes

56 Bob’s burger 5,95
Broodje met een rundvlees hamburger, sla, tomaat, 

augurk. Geserveerd met patat, mayonaise en 

appelmoes

57 Kipfi let met patat 5,95
Kipfi let met patat, geserveerd met mayonaise en 

appelmoes

58 Kidsbox 6,25
Box gevuld met patat, mayonaise en drinken, met 

keuze uit een frikandel, kroket of een portie kipnuggets 

en natuurlijk een leuke verrassing

59 Schnitzel  6,75
Varkensschnitzel met patat, geserveerd met mayonaise 

en appelmoes

60 Duo pizza  7,95
Eén mini pizza salami en één mini pizza margherita

61 Spareribs 9,75
Spareribs met patat, geserveerd met mayonaise en 

appemoes

Desserts
62 Kleintje Chocolademousse 3,75

Weckglaasje chocolademousse met slagroom en verse 

aardbeien

63 Coupe ‘Bob en Babet’  4,00
2 bolletjes vanille roomijs met smarties en slagroom

64 Kinderbeker 4,25
1 bolletje vanille roomijs met smarties en slagroom in 

een leuke beker die je mee mag nemen

Kindermenu Kindermenu’s worden alleen geserveerd aan kinderen tot 14 jaar



Soepen 
1 Tomatensoep 5,50

Tomatensoep met gehaktballetjes, een scheutje room 

en verse kruiden

2 Mosterdsoep  5,75
Zachte mosterdsoep, gevuld met dun gesneden bosui 

en uitgebakken spekjes

Tosti’s 
3 Tosti ham of kaas  3,50

4 Tosti ham en kaas  4,00

5 Tosti ham / kaas / tomaat / rode ui  4,75

Salades
6 Pasta pesto kip salade 9,75

Koude pastasalade met pesto, gerookte kipfilet, 

zongedroogde tomaatjes, avocado,

mozzarella, pijnboompitjes en verse kruiden

7 Salade met meloen en ananas   9,75
Een gemengde salade met verse meloen en ananas, 

feta, walnoten, croutons, rauwe ham en een 

huisgemaakte honing-mosterddressing

8 Salade met geitenkaas  10,25
Gemengde salade met rucola, zachte geitenkaas, 

uitgebakken spek, tomaten, pijnboompitjes en honing

9 Gamba-ossenhaassalade 11,25
Gemengde salade met gemarineerde gamba’s, 

ossenhaaspuntjes, olijven, zongedroogde tomaatjes en 

pijnboompitten

Sandwiches 
Keuze uit een wit of donker rustiek broodje

10 Broodje caprese 7,75

11 Broodje Franse beenham 9,25
Broodje beenham met gesmolten brie en een honing-

mosterdsaus

12 Broodje rode biet met geitenkaas  8,25
Broodje belegd met sla, rode bietenhummus, 

geitenkaas, paprika en rode bieten spirelli

13 Broodje zalm 8,50

14 Broodje pulled pork 8,50
Met coleslaw en een smokey sausje

15 Broodje warme kip 8,75
Rustiek broodje belegd met warme kip, paprikareepjes, 

champignons en geserveerd met chilisaus

16 Broodje carpaccio 10,75
Rustiek broodje belegd met rundercarpaccio, 

pestomayonaise, Parmezaanse kaas, zongedroogde 

tomaatjes en pijnboompitjes

Klassiekers
17 Uitsmijter ham en/of kaas  7,25

18 Gezonde uitsmijter  7,75
Uitsmijter op rustiek brood, sla, tomaten, ham,  

3 eieren en meegebakken kaas

19 Uitsmijter ‘Wolventuin’  8,25
Uitsmijter met ham, kaas en gemengde verse groenten

20 Kroketten met brood  7,50
2 Kwekkeboomkroketten op brood

21 Kroketten met friet  8,50
2 Kwekkeboomkroketten met friet

22 Wolfje speciaal 10,75
Een kipspies met satésaus en kroepoek, een mini 

broodje met een ambachtelijke bitterbal, mini tosti 

ham en kaas, patat met brandermayonaise

Lunch Plateservice
Soepen 

23 Tomatensoep 5,50
Tomatensoep met gehaktballetjes, een scheutje room 

en verse kruiden

24 Mosterdsoep  5,75
Zachte mosterdsoep, gevuld met dun gesneden bosui 

en uitgebakken spekjes

Koude gerechten
25 Breekbrood  4,75

Breekbrood op basis van natuurdesem met 

kruidenboter

26 Rundercarpaccio 10,50
Rundercarpaccio met pestomayonaise, Parmezaanse 

kaas, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

27 Pasta pesto kip salade, 9,75
Koude pastasalade met pesto, gerookte kipfilet, 

zongedroogde tomaatjes, avocado,

mozzarella, pijnboompitjes en verse kruiden

28 Salade met meloen en ananas   9,75
Een gemengde salade met verse meloen en ananas, 

feta, walnoten, croutons, rauwe ham en een 

huisgemaakte honing-mosterddressing

29 Salade met geitenkaas  10,25
Een gemengde salade met rucola, zachte geitenkaas, 

uitgebakken spek, tomaten, pijnboompitjes en honing

30 Gamba-ossenhaassalade 11,25
Gemengde salade met gemarineerde gamba’s, 

ossenhaaspuntjes, olijven, zongedroogde tomaatjes en 

pijnboompitten

Plateservice
31 Broodje baconburger 8,25

32 Broodje shoarma 8,50
Geserveerd met een knoflook- of cocktailsaus

33 Berehap met satésaus 8,50

34 Loempia met chilisaus   8,95

35 Wienerschnitzel 9,95

36 Zigeunerschnitzel 10,75

37 2 Kwekkeboomkroketten  10,75

38 Portie kipsaté met satésaus 10,95

39 Portie spareribs 13,95

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 

frites, een rauwkostsalade en fritessaus.

 

  Vegetarisch gerecht of als vegetarisch  

  gerecht verkrijgbaar

    Veganistisch gerecht of als veganistisch  

  gerecht verkrijgbaar

 

  Voor allergenen-informatie, vraag één van  

  onze medewerkers.

Nieuw!
Lunchplank (vanaf 2 personen) 9,75 p.p.
Klein glaasje soep, assortiment mini broodjes, 

assortiment vleeswaren, brie, fruit

De lunchkaart wordt geserveerd tot 17.00 uur


