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Sportcafé 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!

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.

Frituur

Bitterballen (12 stuks) ________________ €  4,50

Minihapjes (12 stuks) _________________ €  4,50

Megamix (30 stuks) __________________ €  9,95

Patat zonder _________________________ €  2,25

Patat mayo/ketchup/joppie __________ €  2,45

Patat speciaal/pinda/oorlog __________ €  2,65

Frikandel/kroket _____________________ €  1,75

Frikandel speciaal____________________ €  2,15 

Kaassoufflé __________________________ €  2,15

Mexicano ____________________________ €  2,30 

Kipnuggets (6 stuks) _________________ €  2,45

 
Plates
 

Plate Saté (kipsaté, satésaus, steakhouse friet en salade) _____ €  7,95 

Plate Schnitzel (varkensschnitzel, steakhousefriet en salade) _ €  7,95 

Plate Kibbeling (vis, remouladesaus, steakhousefriet en salade) €  7,95 

Snelle hap (kroket/frikandel of kipnuggets, patat en frisdrank) __ €  5,95 Sportcafé Kalverdijkje

Meer informatie
info@bvsport.nl

058 267 79 55

bvsport.nl



Hot drinks

Koffie  _______________________________________ €  1,75 

Thee  ________________________________________ €  1,75 

Cappuccino _________________________________ €  2,15

Café au lait __________________________________ €   2,15 

Warme chocomel  ___________________________ €  2,30 

Warme chocomel met slagroom _____________ €  2,80

Cold drinks

Frisdranken  _________________________________ €  2,35

Limonade ___________________________________ €  0,75

Vitamine water ______________________________ €  2,65

Verse smoothie ______________________________ €  3,30 

 

Per 1 juli 2021 wordt € 0,15 statiegeld in rekening 

gebracht voor PET-flesjes.

Alcoholische dranken

Kornuit pils tap ______________________________ €  2,35 

Kornuit pils flesje ____________________________ €  2,35 

Kornuit pils pitcher __________________________ €13,00 

Grolsch radler 2.0%  __________________________ €  2,65

Grolsch radler 0.0%  __________________________ €  2,65 

Glas rode wijn _______________________________ €  3,10 

Glas witte wijn  ______________________________ €  3,10

Cola berenburg ______________________________ €  4,10

Tussendoortjes

Snoep/chips _________________________________ €  1,00

Gevulde koek ________________________________ €  1,10 

Cake _________________________________________ €  0,85 

Appeltaart  __________________________________ €  2,40 

Kaasbroodje _________________________________ €  2,00 

Saucijzenbroodje ____________________________ €  2,00

Allergie
Heb je een voedselallergie?  

Meld dit dan bij je bestelling bij onze medewerker 

 en vraag naar het allergenenoverzicht.

Lunch

Tosti ham/kaas _____________________________ €  2,50

Broodje kroket/frikandel ___________________ €  2,35

Broodje hamburger speciaal _______________ €  3,25

Broodje kipburger _________________________ €  3,25

Broodje cheeseburger _____________________ €  3,25

Panini ham/kaas ___________________________ €  4,00 

Panini kip/pesto ___________________________ €  4,00 

Panini mozarella ___________________________ €  4,00 

Bruine bol ham/kaas _______________________ €  2,00 

Bruine bol gezond _________________________ €  3,00 

Bruine bol brie _____________________________ €  3,00 

Stokbroodje/volkoren bol ham/kaas ________ €  3,80 

Stokbroodje/volkoren bol gezond __________ €  4,80 

Stokbroodje/volkoren bol brie ______________ €  4,95 

Twee kroketten met brood _________________ €  4,60 

Uitsmijter ham/kaas _______________________ €  6,25
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