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Food Deals
Get your Thrill of our Giant Grill!
Eten + Drinken PLUS één uur bowlen!
Vanaf 4 personen, één soort Deal per gezelschap
Prijs per persoon Prijs per kind tot 12 jaar

Big Sticks
AYCE

Dé specialiteit van Stardust!
Maak zelf de lekkerste vlees- en groentespiesen en vispakketjes klaar
op onze Giant Grill! Je vindt de lekkerste ingrediënten en bijgerechten
in ons Tasty Buffet en de Salad Bar. Deze Food Deal is inclusief
één drankje uit het basic arrangement per persoon.

€ 26,95

€ 14,50

Spareribs
AYCE

Voor de échte vleesgenieters: onbeperkt sappige spareribs!
We hebben ze alvast voorgegaard, zodat je er snel je tanden in kunt
€ 24,50
zetten! Om je dorst te lessen, krijg je één drankje uit het
basic arrangement per persoon.

€ 14,50

American BBQ
AYCE

Op onze Giant Grill barbecue je zelf vlees of vis op bestelling
Je maakt ze af met kruiden en een lekker sausje naar jouw keuze.
€ 26,95
Je krijgt één drankje uit het basic arrangement p.p. bij deze Food Deal.

€ 14,50

Burger Deluxe
AYCE

Welke hamburger vind jij het lekkerst?
Een burger van 100% scharrelrundvlees, een visburger of een veggie€ 18,95
burger? Je bakt hem zelf op onze Giant Grill. Steek hem in een broodje
en maak hem helemaal af met sla, tomaat, uitjes, augurkjes en je
favoriete saus. Inclusief één drankje uit het basic arrangement per persoon.

Family

Fun Speciaal voor jou en je familie!
Samen bowlen en eten! Volwassenen kiezen één Burger Deluxe of
€ 15,50
Holland Party Snack. Voor elk kind is er één Holland Party Snack en
een snoepattentie. Incl. één drankje uit het basic arrangement per persoon.

Snack Time

American Pile

Voor de snackgek!!
Eén portie frietjes met je favo Holland Party Snack én
één drankje uit het basic arrangement per persoon.

€ 14,50

€ 9,50

€ 11,50

Versier deze vier Amerikaanse pannenkoekjes zoals jij dat lekker vindt
Kies uit schenkstroop, poedersuiker, boter, rode vruchten, chocolade€ 12,75
saus, vanille-ijs en slagroom. Je krijgt één drankje uit het basic arrangement p.p.

Bij je Food Deal kies je een drankje uit ons Basic Drinks assortiment.
Bij alle All-You-Can-Eat Deals krijg je French Fries én onbeperkt salades uit de Salad Bar.
AYCE: All-You-Can-Eat Deal: 2 uur lang onbeperkt smullen!

Eat + Drink + Bowl = MegaFUN!!
Stardust Bowling
Rijksweg Zuid 210, 6134 AG Sittard
Tel. +31 (0)46 452 31 11
www.bowlingstardust.nl

Big Food Menu
Big Tastes for the Best Bowlers!

Big Food Menu Stardust 2015:Layout 2

06-12-2015

07:37

Pagina 2

Teasers & Snacks

Iets lekkers vooraf? Of gewoon iets om te snacken?

Pizza Slice
French Fries
Tortillachips
Fried Onion Rings
Garlic Bread
Holland Party
Chicken Wings
Mozzarella Sticks
Fried Calamares
Fried Shrimps
Chicken Nuggets
Bitterballen

Lekkere pizzapunt: margherita, tonijn, hawaii of salami
Klassieke frietjes
Geserveerd met een kaasdipsaus of salsa
Geserveerd met romige knoflooksaus
Stokbrood met knoflook, olijven, olijfolie en een snufje zout 8 stuks
Frietjes met een frikandel of kroket
Sappige kippenvleugeltjes 6 stuks
Mozzarella in een krokant jasje met chilisaus 8 stuks
Geserveerd met romige knoflooksaus 8 stuks
Geserveerd met chilisaus 8 stuks
Kip in krokant jasje 12 stuks
Een hollandse snack 12 stuks

Subs

Overheerlijke en rijk belegde stokbroodjes.

Ham ‘n Cheese
Dutch Tank
Tuna Luna
BLT
Chicken Club

Ham, kaas, sla, tomaat, augurk, ui en dressing
2 Frikandellen of 2 kroketten
Tonijnsalade, sla, tomaat en augurk
Bacon, sla, tomaat en mayonaise
Gegrilde kip, kaas, sla, tomaat en mayonaise

Burgers Deluxe

Big & Tasty! Je krijgt er ook frietjes bij.

Stardust Classic
Classic Cheese

100% Scharrelrundvlees, sla, tomaat, augurk, ui, mayonaise en ketchup
100% Scharrelrundvlees, kaas, sla, tomaat, augurk,
ui, mayonaise en ketchup
Visburger, sla, tomaat, augurk, ui, knoflooksaus
Vegetarische burger, sla, tomaat, augurk, ui, mayonaise en ketchup
Dubbele burger naar de zin van de chef

Seatastic
Farmer’s Special
Double Trouble

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,75
3,50
4,50
4,50
4,50
6,75
6,75
6,75
6,75
5,00
5,00

€
€
€
€
€

4,90
4,90
4,90
5,50
5,50

€ 9,25
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,25
€ 12,95

Salads

Happy & Healthy Maaltijdsalades! Mét stokbrood!

Vitamin Boost

Sla, tomaat, komkommer, ui, mais, paprika,
kappertjes, olijfjes, croutons en sladressing
Kip sla, tomaat, komkommer, walnoot, croutons en yoghurtdressing
Aardappelsalade, sla, tomaat, komkommer, kappertjes, zilveruitjes en
krokant gebakken spekjes
Hardgekookt ei, sla, tomaat, komkommer, augurkjes, croutons
en yoghurtdressing

Chicken in the Yard
Easy Potatoe
Veggie Eggs
Soup

Altijd lekker! Mét stokbrood en kruidenboter!

French Onion Love
Spicy Beef Soup

Huisgemaakte uiensoep
Huisgemaakte goulashsoep

Heb je iets te vieren?

Pancakes

Torentje van vier Amerikaanse pannenkoekjes

Of gewoon zin in lekker eten of een gezellig uitje?

American Pile Original
American Pile Fruity
American Pile Deluxe
American Pile Over the Top

Lekker naturel, of met boter, schenkstroop of poedersuiker
Heerlijk met rode vruchten
Met romig vanille-ijs en chocoladesaus
Met romig vanille-ijs, chocoladesaus, rode vruchten en slagroom

Check onze Food en Party Deals op www.bowlingstardust.nl

€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 4,90
€ 4,90

€
€
€
€

4,50
5,00
5,75
6,75

Sweethearts

Zin in iets zoets?

Twin Pancakes
Twin Pancakes Extra Sweet
Cheese Cake
Brownies
Easy Vanilla
Strawberry Love

2 Amerikaanse pannenkoekjes met schenkstroop, boter of poedersuiker
€
2 Amerikaanse pannenkoekjes met chocoladesaus, vanille-ijs of rode vruchten €
Zachte kwarkvulling op een krokant korstje van koekdeeg
€
Warme brownies met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
€
Romig vanille-ijs met slagroom
€
Aardbeien met vanille-ijs en slagroom (seizoen)
€

2,75
3,50
3,95
4,95
4,95
5,95

Ken je onze All-You-Can-Eat Food Deals al?
En onze Party Deals? Onbeperkt genieten!
Check onze Food en Party Deals op www.bowlingstardust.nl

