
Smaak de dag



OLLE BOLLE serveert
De keuken is doorlopend open tot 18u30

Vegetarisch Vegan

WARM

zoete aardappelfrietjes in plaats van wedges - + €1

SOEP
zie suggestiebord

ALLERGIEËN?
of intoleranties? Laat het ons weten en we passen het gerecht
aan waar mogelijk. N.B. De samenstelling van de gerechten kan
veranderen.

koolsalade - wedges - BBQ dipsaus

spare ribs 21

met appelmoes of salade - wedges

krokante kip 13.5

elke dag een andere dagschotel - zie
suggestiebord

dagschotel 13

met gemalen kaas
pasta bolognaise 13.5

rijstnoedels - prei - sojascheuten - pad thai
saus - pinda

pad Thai kip 16

rijstnoedels - prei - sojascheuten - pad thai
saus - pinda

pad Thai scampi 17

gemengde groenten - rijstnoedels - prei -
sojascheuten - pad thai saus - pinda

pad Thai vegetarisch 15

in romige tomatensaus en look met
knapperige zoete aardappelfrietjes

scampi's 19

huisgemaakte bolognaise - 20 min in de oven

lasagne 14

zie bord achteraan de toog voor meer

suggesties

tasje soep 3.5

bord soep met brood 7

bord soep zonder brood 5

BITES EN DIPS
ideaal om te delen

EXTRAS
Extra te bestellen bij je gerecht

tomatensalsa / avocado

nachos 7,5

met smeersels en tapenades

brood 6

vegan - aziatisch kroketje - 4 stuks

rendang kroketjes 8

6st

bitterballen 5.5

gefrituurd - sweet chili
dim sum 8

assortiment van bovenstaande

mix 20

Calamares 8

krokante pittige �lodeeghapjes

vegetarische samosa 6

salade 4

wedges 3

spiegelei 2

zoete aardappelfrietjes 3.5

schiachiatta broodje 3

zie suggestiebord
tasje soep 3.5



Olle bolle Serveert
de keuken is doorlopend open tot 18u30

Vegetarisch Pittig

SALADE / SCHIACCIATA
salade of traditioneel italiaans bruin brood

salade brood

KIDS

eitjes - boontjes - olijven
gerookte makreel 20 9

zaalook - geroosterde paprika -
zonnebloempitjes

crispy halloumi 17 9

carpaccio - grana padano - ruccola
rib eye 21 10

krokant -wakame - mango gember
dressing

zalm 21 10

Thai adventure

polderkip 17,5 9

ricotta - oregano tomaat dressing

gegrilde groenten -
champignons

17 8

met appelmoes of salade - wedges

krokante kip 9

in de oven

pasta ham kaas 9

20 minuten oventijd
lasagne bolognaise 9

met geraspte kaas
pasta bolognaise 9

met huisgemaakte mayonaise of ketchup

portie wedges 3

bun - rundsburger - kaas - ketchup - wedges

kidsburger 10

met huisgemaakte mayonaise of ketchup

tosti vuistje 7

met wedges en ketchup
spare rib klein 12

BURGERS
Op vraag kan de garnituur aangepast worden

TOSTI'S
met seizoenssalade en huisgemaakte mayonaise of ketchup

MEENEEM
alle gerechten kunnen op vraag afgehaald worden om er thuis
verder van te kunnen genieten. Warm afhalen kan tot 18u30.
Koud afhalen tot sluiting.

meeneemsoep is per 1 liter aan €6.5

meeneemijs is per 1/2 liter (€7.5) of 1 liter (€14) of 5 liter

(€40 - op bestelling). Hoorntjes € 0.20/stuk

Ijstaarten kunnen eveneens het hele jaar door besteld

worden. Ook zijn er vele dranken als take away

beschikbaar.

bun - rundsburger - spek - kaas - pittige saus -
tomaat - uitjes

Olle Bolle 14

bun - cajun kruiden - salade - jack cheese

Cajun chicken 13

zie bord achter de toog

suggestie burger

bun - vege burger - tomaat - mozzarella

vegetarisch mediteraans 13

jonge kaas en ham

monsieur 11.5

jonge kaas en ham - 2 spiegeleieren

madame 12.5

jonge kaas en ham - bolognaise saus
bolognaise 13

jonge kaas - champignons - spiegelei

forestière 13



zoet
pannenkoeken doorlopend tot 18u30, roomijs tot sluiting.

KOEKEN UIT DE PAN
2 pannenkoeken

een extra bol ijs +1.8€ / extra slagroom +1€

suiker - stroop - confituur 5

warme chocoladesaus en 1 bol vanille ijs
mikado 8.5

banaan - warme chocoladesaus - 1 bol vanille
ijs

mikado banaan 9

karamelsaus - 1 bol stracciatella speculoos ijs

Olle Bolle 8.5

2 bolle vanille

ijs 8

warme krieken 8

warme chocoladesaus

chocolade 6

huisgemaakt met vanille en cointreau

advocaat 8.5

1 pannenkoek met suiker - stroop - con�tuur

1 koek uit de pan 3

ook ideaal om mee te nemen

warme luikse wafel 2.5

meeneempannenkoek 2 stuks 3.5

ROOMIJS COUPES
aanpassingen in garnituur of ijssmaken zijn mogelijk

in een potje of hoorntje. Discobollen gratis.

vooraan uit de toog te kiezen en te
bestellen

schepijs 2.3 - 4 - 5.7

warme chocoladesaus - 2 bolle vanilleijs -
slagroom

dame blanche 6.5

karamelsaus - 2 bolle vanilleijs - nootjes -
slagroom

brésilienne 7.5

2 bolle stracciatella speculoos ijs - warme
chocoladesaus - slagroom

Olle Bolle 6.5

coulis met warme krieken - 2 bolle vanilleijs -
slagroom

warme krieken 8

banaan - chocoladesaus - 2 bolle vanilleijs -
slagroom

banana split 8

met warme ko�e - 2 bolle vanille ijs -
slagroom

café glacé 6.5

huisgemaakte advocaat met vanille en
cointreau - 2 bolle vanille ijs - slagroom

advocaat 8

smaak naar keuze uit de scheptoog

milkshake 6

met 2 bolle vanille ijs - slagroom
coupe Baileys 9



Olle Bolle schenkt uit

Vegan

WARME DRANKEN
geserveerd met een huisgemaakt toetje

extra shot espresso €1

koffie - deca 2.5

koffie slagroom 3.5

latte 3.5

latte karamel 3.5

cappuccino 3

dubbele espresso met melkshuim

flat white 3.5

espresso 2.5

verse schij�es gember in heet water
gemberinfuus 3

kruidige wilde bessen
zwarte earl grey
earl grey citroen
munt met verse munt
organic green dragon
zwarte indiase masala chai

Mighty Leaf Tea 40cl 4

masala chai latte 4

met kruidenmix van kaneel en gember
warme appelsap 3

met pure of melk chocolade callets

warme chocolademelk 3

Irish
baileys
amaretto
 

speciale koffie 8

optie soja- of havermelk 0.5

FRIS & MOCKTAIL

cola - zero 2.6

25cl
spa plat - bruis 2.5

50cl
chaudefontaine plat - bruis 4.5

schweppes tonic 3

tönissteiner red orange - tonic

eskimo 6

wilde bessen

homemade ice tea 4

gember
vlierbloesem

Belvoir limonade 3.5

frambozen

homemade limonade 4

vlierbloesem - tonic - munt - limoen

HUGO mocktail 6.5

alcoholvrije GIN tonic fever tree

virGINia 8

appelsap bio troebel 2.5

vers geperste sinaas 4

bitter aperitief aangelengd met tonic of red
orange

funny bitter 5.5

vlierbloesem granaatappel
perzik groene thee

Firefly sap 4

red orange sap
appelsien limonade
agrum limonade

Tönissteiner 2.8

ijssmaak naar keuze

milkshake 6



olle bolle schenkt uit
BIEREN

OPENINGSUREN
zondag tem donderdag van 10u30 tot 19u30
(van 15/05 tem 15/09 tot 21u30)
 
meeneem tot sluitingstijd
warme keuken tot 18u30
 
sluitingsdagen: vrijdag en zaterdag

INFO
Mechelsesteenweg 130A - 2830 Blaasveld
T 0473 64 40 70
info@ollebolleblaasveld.be
www.ollebolleblaasveld.be
bestellingen via whatsapp
BE0844296701
 
volg ons op facebook en/of instagram voor de dagschotels e.a.
 

trappistenbier uit het jaar 2021 - 2018 -
2015

orval 4,5 - 5 - 6

blond speciaalbier - 8%

gouden carolus hopsinjoor 4

blond - 6 hopsoorten - 6,66%
duvel 666 4.1

blond premium - 5,2%
vedett 3.2

goudkleurig - lambiek - 7%

geuze boon 3

spontane gisting in houten vaten - 3.5%

kriek lindemans 3

blond - buggenhout - 8.4%

tripel karmeliet 3.8

blond - nagisting op �es - 8.5%
cornet 4

fruitig blond - 8%

la chouffe 4

WIJNEN
glas �es

APERITIEF

prijzen in € inclusief dienst en BTW

 

pinoso - Spaans - krachtig

rode huiswijn 4 24

custoza - Italiaans - fruitig
witte huiswijn 4 24

vergel rosado - Spaans

rosé huiswijn 4 24

chardonnay - Italiaans

spumante 5.5 28

witte wijn

kir 5

spumante
kirr royal 6.5

Z44 - mediteraanse tonic - garnituur

gin 10

cava - vlierbloesem - munt - limoen

hugo cocktail 9

martini rood 4.5

van het vat

porto rood 3.5

met ijswater

ricard 6.5


