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Voor jong & oud:

5x PAASUITJES
LENTEKRIEBELS: 

Pasen met Bubbles

Onze Bites-winkel
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Al ruim 17 jaar is het paasweekend een

belangrijk weekend voor ons. We

begonnen met de brasserie en probeerden

elk jaar weer een verrassende paasbruch

en -high tea neer te zetten. Bubbles met

net dat beetje more... 

Dit soort weekenden zijn voor ons als

ondernemer dan ook belangrijk, maanden

van tevoren bedenken we de menu’s,

kopen we de vrolijkste paasaccessoires in

en zetten we de lijnen uit die in dit

weekend allemaal samen komen. Rond

deze periode werkt iedereen uit het team

extra, lopen we allemaal iets harder,

zodat alles wat bij ons besteld wordt, op

tijd af is en aan de verwachting voldoet.

Van paaskransen tot dripcakes en high

tea's voor thuis. 

Naast heel leuk, is dit ook best een

verantwoordelijkheid voor het team en

voor ons. Vorig jaar hadden we een volle

bed & breakfast, 120 gasten per dag in de

brasserie en ruim 60

EEN ANDER PAASWEEKEND

bestellingen bij Bites, Bakery en Bloom.

Dit nog los van de klanten die in de

winkel zijn geweest. 

We kunnen hier enorm van genieten,

maar vinden het ook belangrijk dat het

horecapersoneel, de bakkers, het

winkelpersoneel en wijzelf thuis Pasen

kunnen vieren. Daarom kiezen we er dit

jaar voor om dicht te zijn op Tweede

Paasdag. Om zelf te aan een tafel te zitten

met de hartige taarten die we dit jaar

ontwikkelden, de lekkerste chocolade-

eitjes, de mooiste bloemstukken. En

hopelijk proosten wij op weer een

geslaagde feestdag. We wensen jullie in

ieder geval alvast een heel fijn

paasweekend vol warmte, gezelligheid,

lekkers & more...

Jacqueline 
& Merel

Bubblesandmorebilthoven.nl

Lees verder voor onze paastips
of scan & bekijk alles online



ALL DAY BRUNCH

Buiten de deur Pasen vieren? Kom gezellig brunchen bij de

brasserie. We maakten een speciaal paasmenu: 

• Mimosa en een etagère met scones, jam en clotted cream,

paaseitjes en een mini-croissant.

• Huisgemaakte aspergesoep met zalm en ei.

• Etagère met 3 soorten beleg, luxe brood, paasstol, mini-

quiche en een paastulbandje.

De uitgebreide paasbrunch kost €34,95 euro.

Ook vegetarisch, gluten- of lactosevrij mogelijk.

EVEN MET JE HANDEN BEZIG ZIJN

Bij deze workshop leer je hoe je met paint markers

een mooi patroon op een bloempot maakt. Je hoeft er

echt geen gevorderde tekenaar voor te zijn, wij

helpen je. Hierna maak je zelf een vrolijk bloemstuk

voor in je zelf beschilderde bloempot.

• Voor volwassenen (en wat oudere kinderen)

• 1 april van 11:00 tot 12:30 uur

• €40,00 

Schrijf in voor de nieuwsbrief en krijg 10% korting op de eerste aankoop
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5x Bubbles' uitjes
rondom en met Pasen

Om het voorjaar te vieren, organiseren we vijf gezellige (familie)uitjes.

Sommige uitstapjes zijn op Eerste Paasdag, andere kun je zelf plannen.

En ook organiseren we het weekend vóór Pasen een creatieve activiteit

voor jong & oud. 

Aanmelden, reserveren of vragen? Bel 030 228 3882,

mail: administratie@bubblesandmorebilthoven.nl of

scan de QR-code.



Huur picknickmand € 10,00

Huur picknickkleed € 10,00

Fles Bubbles met twee glazen €25,00

DE PADEN OP, DE LANEN IN

Ontdek de groene omgeving van Bilthoven met deze mooie

wandelroute, met als start en eindpunt Bubbles. Even neerstrijken

tijdens uw wandeling? Reserveer een goedgevulde picknicktas:

• Een vers stokbrood met een uitgebreid borrelplankje vol beleg,

een zakje met zoete lekkernijen, fruit en een flesje verse jus.

De picknicktas reserveert u voor €12,50 p.p.

Extra

Schrijf in voor de nieuwsbrief en krijg 10% korting op de eerste aankoop
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GRATIS SPEURTOCHT

Op eerste paasdag organiseren we een gratis uitje: de

eitjesjacht met de paashaas.

• 9 april om11.00 en om 14.00 uur.

• De speurtocht is gratis.

• Verzamelen bij Bubbles.

Vooraf, tijdens of na de speurtocht zijn ouders en kids

van harte welkom in onze brasserie, reserveren wordt

wel geadviseerd. 

PAAS HIGH TEA

Bubbles' brasserie staat bekend om de high tea. Dus

stelden we een speciale paas high tea samen:

• Glaasje bubbels bij binnenkomst.

• Schaaltje chocoladebonen en -eitjes en tartelettes

gevuld met zalmmousse, chorizomousse en geitenkaas. 

• Onbeperkt potten met Betjeman en Barton thee en

een theetafel met munt, citroen, sinaasappel en kaneel.

• Etagère met 3 luxe petit fours, 3 sandwiches, hartige

scones van zongedroogde tomaat en geitenkaas, zoete

scone met clotted cream en jam.

De uitgebreide high tea kost €34,95 euro.

Aanmelden, reserveren of vragen? Bel 030 228 3882,

mail: administratie@bubblesandmorebilthoven.nl of

scan de QR-code.
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SHOP ONLINE __

Bubblesandmorebilthoven.nl

SCONEPAKKET | €17,50 PAAS BRUNCH VOOR 

THUIS | €34,95

PAASDRIPCAKE | €34,-

Een combinatie van onze bestsellers en nieuw ontwikkelde paasproducten. Zodat u iets lekkers kunt

bestellen voor thuis met Pasen. Een aantal van deze producten verkopen we ook in de winkels, andere

alleen op bestelling. U bent van harte welkom om te komen shoppen, zowel in de winkel als online

hebben we nog veel meer moois en lekkers. Wilt u zeker zijn van een bepaald product? Bestel het dan

online of bij een van onze collega's.  

ASPERGESOEP | €7,50

6 Versgebakken scones met huisgemaakte clotted cream en

jam. Het pakket wordt geleverd in een Bubbles doos met luxe

glazen potjes.

Ingrediënten om Mimosa te maken, een scone met jam en clotted

cream, paaseitjes, een mini croissant, huisgemaakte aspergesoep, een

selectie van 3 soorten beleg, luxe brood, een paasstol, kleine quiches

en een paastulbandje

Onze huisgemaakte aspergesoep verkrijgbaar per liter in een

emmertje.

De paasdripcake is bedekt met een laag botercrème, versierd

met kleurrijke paaseitjes en een roze drip van chocolade. De

dripcake komt vers uit onze Bakery.
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SANDWICH TAART | €25,- 8 TARTELETTES IN EEN

DOOSJE | €12,50

QUICHE | €15,-

Online bestellen voor de Paasdagen kan tot uiterlijk zaterdag 8 april 10:00 uur. Afhalen of laten

bezorgen van uw bestelling kan nog op Eerste Paasdag tot 15:00 uur. Tweede Paasdag zijn we

gesloten.

PAAS HIGH TEA VOOR

THUIS | €34,95

De sandwichtaart hebben we in drie varianten: 

Met vlees: Parmaham, pesto, roomkaas, pijnboompitten en

zontomaatjes. Met vis: Zalm, kappertjes, komkommer, roomkaas en

dille. Vegetarisch: Hummus, gegrilde groente, pecannoten en

avocado. De taart is bedoeld voor 6-8 personen.

 

Deze hartige tartelettes komen vers uit onze Bakery en

worden geleverd in een luxe Bubbles doos.

tartelettes gevuld met zalmmousse, chorizomousse en geitenkaas,

chocoladebonen en -eitjes, 3 heerlijke petit fours, 3 luxe sandwiches, hartige

scones van zongedroogde tomaat met geitenkaas en een zoete scone met

clotted cream en jam. Ook worden er verschillende smaken thee bijgeleverd.

Deze quiche hebben we in drie verschillende smaken: de

romige en hartige quiche met de smaak drie kazen, de

smaakvolle quiche met zalm en asperges en de verfijnde quiche

met courgette, noten en parmaham



& LEUK NIEUWS...

We wilden onze eet- en delicatessenwinkel een update

geven. We zijn er al weken achter de schermen mee bezig

geweest. En 31 maart is het zo ver: ons gloednieuwe Bites-

concept opent haar deuren... Maar niet meer op de oude

plek. Je vindt onze gehele afdeling vol lekkers nu aan de

kant van Bakery en Bloom (De Kwinkelier 2). 

Met frisse salades, gezonde sapjes en goedgevulde broodjes,

mooie food-cadeauartikelen, luxe scone pakketten & more.

Al onze luxe hapjes kan je nu al terug vinden bij de bakery.  

Schrijf in voor de nieuwsbrief en krijg 10% korting op de eerste aankoop
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& MORE
rondom en met Pasen

Naast de tips uit deze brochure, hebben we in de winkels natuurlijk

nog veel meer voor Pasen. Zo hebben we:

& BAKERY 

Huisgemaakte

paaschocolade, gebak met

paasdecoratie & much

more. En omdat met Kerst

onze huisgemaakte tulband

met drips zo populair was,

hebben we ook een speciale

paastulband gemaakt...

& HOME 

Eitjes voor in de paastak, speciaal paasservies of

neutraler servies in frisse kleuren & accessoires voor

op tafel, in de vensterbank of een andere plek.

& BLOOM 

Paastakken, versierd door ons of los,

prachtige narcissen, tulpen,

bloementaarten & more


