
O

menu
kaartSportcafé Kalverdijkje

Op de eerste etage van sportcentrum Kalverdijkje 

vind je ons sportcafé. Dit is een uitstekende plaats 

om voor of na het sporten en zwemmen een lekker 

hapje of drankje te nemen.

Gezellig met je zwemclubje een kopje koffie 

drinken of genieten van een lunch,met je team-

maten een biertje drinken na de training; het kan 

allemaal in het sportcafé! En het leuke is dat je vanuit 

het sportcafé alles kunt volgen in beide sporthallen 

en het zwembad van sportcentrum Kalverdijkje! 

 

Zodra dit volgens de landelijke coronarichtlijnen 

weer mogelijk is, staan we graag weer voor je klaar in 

ons sportcafé.

Vergaderen
Sportcafé Kalverdijkje beschikt over een afgesloten 

vergaderruimte met een variabele opstelling tot 

maximaal 16 personen. Deze ruimte is beschikbaar 

voor alle verenigingen in Leeuwarden voor bestuurs-

vergaderingen, cluboverleg en kleine presentaties. 

Ook zijn een flip-over en beamer te huur.

Meer informatie
info@bvsport.nl

058 267 79 55

bvsport.nl

Voedselallergie
Heb je een voedselallergie? 

Meld dit dan bij je bestelling  

aan de horecamedewerker.

De stoelen  
op het terras  
mogen niet  

verplaatst worden.

Terras Sportcafé Kalverdijkje



Hot drinks
Koffie ________________________________________ €  1,75

Thee _________________________________________ €  1,75

Frisdranken en sportdrank
Frisdranken __________________________________ €  2,25

Limonade ___________________________________ €  0,75

AA drink _____________________________________ €  2,30

Gatorade ____________________________________ €  2,65

Verse smoothie ______________________________ €  3,30

Tussendoortjes
Zakje chips __________________________________ €  1,00

Zakje popcorn _______________________________ €  1,00

Zakje snoep _________________________________ €  1,00

Chocolade ___________________________________ €  1,00

Lolly _________________________________________ €  0,30

2-to-1 Lolly ___________________________________ €  1,50

Alcoholische dranken
Kornuit pils flesje ____________________________ €  2,65

Grolsch Radler _______________________________ €  2,65

Grolsch Radler 0.0% __________________________ €  2,65

Glas wijn _____________________________________ €  3,10

Cola Berenburg ______________________________ €  4,10

Lunch
Tosti ham & kaas met curry __________________ €  2,50

Panini ham & kaas ___________________________ €  4,00

Panini kip & pesto ____________________________ €  4,00

Panini mozzarella ____________________________ €  4,00

Koek & gebak
Gevulde koek ______________________________ €  1,10

Stroopwafel (2 stuks) _______________________ €  1,10

Roze Glacékoek ____________________________ €  1,10

Appeltaart met slagroom __________________ €  2,40

Verpakt ijs
Giant Classic _______________________________ €  1,90

Giant Almond  _____________________________ €  1,90

Giant White _______________________________ €  1,90

CoolCone Classic ___________________________ €  1,80

CoolCone Aardbei__________________________ €  1,80 

Smurfen Surprisebeker ____________________ €  1,80

Sundae Aardbei ___________________________ €  1,50 

Clipper Cola _______________________________ €  1,40

Milky ______________________________________ €  0,85

Rainbow ___________________________________ €  0,75 

Starship ___________________________________ €  0,75

bvsport.nl


