
Menukaart

Eigen consumpties (eten en/of drinken) zijn op ons hele terrein niet toegestaan. 
Dit bedrijf is ons brood, gelieve dat van u hier niet op te eten.

Speeltoestellen alleen onder toezicht van een begeleider/volwassenen 
betreden. Spelen binnen en buiten is op eigen risico.

 Kabouterpad 
Loop samen met je kinderen het kabouterpad van boswachterij Roggebodzand. 

Met een knapzakje met wat lekkers, een echte kaboutermuts en met rode 
kabouterwangen, trotseren jullie het heuse kabouterpad van Dronten.

Wist je dat er in boswachterij Roggebotzand kabouters wonen? De boswachter weet het zeker en zegt 
ze elke dag gedag! Als je goed kijkt zie je overal kaboutersporen. Kleine voetafdrukken in het zand, 

wielsporen van een kruiwagentje en soms zelfs een kabouterdrolletje. Volg het Kabouterpad in Dronten 
en met een beetje geluk kom je een echte kabouter tegen…

Reserveren
Doordat tafels meerdere keren op een 
dag worden gereserveerd, wordt er 
gewerkt met reserveringstijden.

Standaard reserveringsduur is 2 uur

Ga dan naar onze website en reserveer 
tot 60 minuten van te voren jullie tafel. 
www.kabouterbosdronten.nl/reserveren

Wil je reserveren? 

Feestje?

Like en volg ons op Facebook & Instagram en deel jullie favoriete 
Kabouterbosmoment. Zo blijf jij op de hoogte van al onze acties en nieuwtjes.

Met al jouw vriendjes komen spelen 
en pannenkoeken eten, vier dan je 
kinderfeestje bij Het Grote Kabouterbos.

Kinderfeestje

De hele familie bij elkaar terwijl u als 
ouders bijpraat en de kinderen spelen, 
ook dat kan, kijk op onze website voor de 
arrangementen en dien jullie aanvraag in. 

Familiedag

Ook bij Het Grote Kabouterbos kun je 
komen met grote groepen. Van relatiedag, 
bruiloft, bedrijfsfeest of heel Het Grote 
Kabouterbos voor jullie zelf. Wij denken 
graag mee om van jullie event een 
sprookjesachtige beleving te maken!

Jullie eigen Event

Meld je aan in het pannenkoekenhuis van Het Grote Kabouterbos en krijg daar 
jouw opdrachtenboekje. 

Kaboutercoins
De KabouterCoin is onze eigen munteenheid 
en schommelt rond de 1 euro. Deze KabouterCoin 
is inwisselbaar voor een lolly uit de Kabouterlolly-
machine of voor een ijsje.

Dit bedrijf is ons brood, gelieve dat van u hier niet op te eten.

Feestje?



WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN

ROSÉ WIJN

• Duinkabouter  16.5
 Spek, champignons, kaas, ham, paprika, 
   ui en twee spiegeleieren.
• Dwergje  13
 Champignons, prei, brie, walnoten en 
   honing.
• Trol  13
   Spek, champignons, prei, rode ui en kaas.  
•  Kabouterbillenkoek  17.5
 Pulled pork (500 gram vlees) en een 
   frisse salade.  

Kleine portie pulled pork 14.5 
• Zoete Liefde 16
 Versierd met sinaasappel, slagroom,  
    amandelschaafsel en ijs met keuze uit:
   warme kersen- óf chocoladesaus 
  (lauw/warm geserveerd).
•  Vis uit de tovervijver  16.5
   Gerookte zalm en roomkaas.  
   Gegarneerd met rode ui, gemengde sla, 
   blokjes frisse augurk en een limoen-
 dille dressing (lauw/warm geserveerd).
• Stinkende Kabouter  16.5
 Salami, champignons, rode ui, kno� ook 
   en kippendijtjes. Gegarneerd met oude 
   kaas en gemengde sla.  
• Kabouter Lekkerbek  13.5
 Meegebakken stroopwafelstukjes, 
   slagroom, amandelschaafsel en warme 
   karamelsaus.
• Mekkerende Kabouter  15.5
   Geitenkaas, spek, walnoten, honing en 
   rucola.
• Bolle Buik  14.5
 Meegebakken shoarma, champignons, 
   paprika, gemengde sla, rauwe rode ui en 
   oude kaas.    
• Kabouter Romano  16
   Salami, rode ui en champignons. 
   Gegarneerd me rucola, Parmezaanse kaas,
   tomaat en Italiaanse kruiden. 
• Seizoenspannenkoek uit het bos  16.5
 Wisselende pannenkoek met lekkers uit 
   het seizoen.   

Extra saus 0.7
Knoflook, honing-mosterd, 
curry, barbecue of honing. 

• Naturel met échte roomboter  6.9
• Kaaspannenkoek Oud | Jong  7.8
• Roggebotse Pannenkoek met spek 9
• Spek  |  Kaas  9.6
• Appel met kaneelsuiker korrels 9.6
• Gember of Ananas  9.3
• Spek  |  Champignon  |  Oude kaas  10.6
• Wilhelmina met ham en kaas 9.6
• Rozijnen  8
• Spek  |  Rode ui  |  Brie  10.6
• Spek  |  Appel  9.6
• Spek  |  Appel  |  Rozijnen  10.4
• Appel  |  Rozijnen  9.6
• Ham  |  Kaas  |  Ananas  10.6
• Salami  |  Rode ui  |  Oude kaas 10.6

Allergenen opties (+ 1 euro): glutenvrij of 
lactosevrij of melkvrij.

Pannenkoeken

Voor de kleine 

•  Kinderpannenkoek Naturel  8.5
• Kinderpannenkoek Spek of kaas of 

appel of nutella  9 

•  Tosti kaas of ham  6
•  Tosti ham-kaas  6.5 
   of ham-kaas-ananas  7

•  Trolletjes  8 
 Zes gehaktballetjes uit de jus met mayonaise 
   en een broodje.  

•  Kuikentjes  8 
 Zes kippenklui� es met portie nacho’s en 
   gesmolten kaas.   

Alle kindergerechten worden geserveerd met 
een leuke kinderverrassing + KabouterCoin!

• Kabouterbroodjes 6.9
   Warm broodje van de bakker met drie 
   huisgemaakte dips, kruidenkaas en worst 
   van Kabouter Hans.

Voorgerechtjes & 

• Chardonnay glas 4.5 | � es 23
• Sauvignon Blanc glas 4.5 | � es 23
• Viura & Sauvignon Blanc glas 4 | � es 20
• Kaiserschoppen (zoet) glas 4 | � es 20

• Cabernet Sauvignon glas 4.5 | � es 23
• Tempranillo glas 4 | � es 20

• Syrah rosé  glas 4 | � es 20

Pannenkoeken

• Kippetjes uit het bos 9.5
   Tien kippenklui� es met nacho’s uit de 
   oven en gesmolten kaas.

• Le� e Blond  4.8
• Le� e Dubbel 4.8
• Seizoensbier 4.8

• La Chou� e en MC Chou� e 4.5
• Hoegaarden Radler  3.5
• Rosé bier Liefmans  4.3

• Hertog Jan 0.0%  3.5
• Le� e Blond 0.0%  3.5

ALCOHOLVRIJ BIER 0,0%

BIEREN OP FLES

• Hertog Jan Pilsener glas  3.1
• Hertog Jan Pilsener 0,5 Ltr 6

BIER VAN TAP

SPECIAALBIER VAN TAP

• Nacho’s 9
  Nacho’s uit de oven met gesmolten kaas,    
  guacamole, salsa en crème fraiche.
• Trollen 9.5
  Tien huisgemaakte gehaktballetjes uit de  
  jus met mayonaise en een broodje.
• Smulplank 14.5
  Smulplank met nacho’s met gesmolten 
 kaas, gehaktballetjes en kippenklui� es.   

• Ko�  e vers gemalen 2.7
• Cappuccino 2.9
• Espresso  2.7
• Dubbele Espresso 3.2
• Espresso Macchiato 2.8
• Latte Macchiato  3.6
• Ko�  e verkeerd 2.9

• Verse Munt of Gemberthee 3.6
• Thee diverse smaken 2.6
• Warme Chocomel met slagroom 3.5  
   “De Enige Echte”

• Irish Co� ee Irish Wiskey 6
• Kabouterko�  e Chou� e likeur 6

Warme dranken

Al het gebak is huisgemaakt, wel zo lekker

Gebakjes
• Ambachtelijke Appeltaart 3.8
   met verse slagroom + 0.5
• Kaboutertaartje van de dag  3.6
   Dagelijks wisselend gebak.   
• Monchoutaart met kersen 3.6
• Lekkernijen met ko�  e of thee  7.5

Ko�  e of thee met een verrassing van 
   diverse lekkernijen uit eigen bakkerij.
• Paddenstoelenmu�  n 3.0

Specialiteit

• Pepsi Cola Regular/Max 2.8
• Sisi / 7-Up / Cassis 2.8
• Royal Club Bitterlemon 2.8
• Royal Club Tonic 2.8
• Royal Club Ginger Ale 2.8
• Sourcy rood of blauw 2.6
• Lipton Ice Tea Green 2.8
• Lipton Ice Tea Sparkling 2.8
• Appelsap uit Flevoland 2.8
• Verse jus d’orange groot 3.8
• Rivella Original 2.8
• Chocomel “De Enige Echte” 2.8
• Fristi 2.8
• Melk 2.6

• Limonade per kan 2 Ltr 6.5
• Sourcy Rood of Blauw 1,1 Ltr 6.9
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• Maaltijdsalade met breekbrood 13
   Met de keuze uit: gerookte zalm, brie, 
   kippendijtjes of geitenkaas.
   Geserveerd met: gemengde sla, blokjes 
   augurk,  tomaat, komkommer, ei en stukjes 
   walnoot. Gegarneerd met een frisse 
   dressing. 

Pannenkoeken
Specialiteit

Pannenkoeken
Specialiteit

Pannenkoeken

23
� es 23

vers gemalen 2.7
2.9

• Dubbele Espresso 3.2
• Espresso Macchiato 2.8
• Latte Macchiato  3.6
• Ko�  e verkeerd 2.9

Warme dranken


