
De Thoolse Pot van Bowling en Restaurant de ” Thoolse Brug ”  
Lekker eten wat de pot schaft, zonder zelf te koken … 
Enkele van onze bekende gerechten zijn nu ook te bestellen. 
Mooi als u zelf geen inspiratie, tijd of zin heeft om te koken . 
Er zijn genoeg redenen om het eens iets anders te doen …. 
 

 
 

De basis:  De Thoolse Pot : 
Hoofdgerecht  2 keuzes       per gerecht  €  10.00 
Uitbreiding met soep vooraf 
Soep van de dag iedere dag wisselend of / uiensoep  /vissoep per soep  €  4.95 
Of een toetje na                per toetje                         €  2.50 
          
Complete maaltijd De Thoolse Pot  dus soepje/hoofdgerecht en toetje   € 17.45 
Daarnaast is dagelijks verkrijgbaar en ook vegetarisch te bestellen (aangeven) 
Nasi / Bami schotel met saté en pindasaus   per gerecht  €  10.00 
Macaroni met spiegelei      per gerecht  €  10.00 
 
 
 
Plateservice:  De Thoolse Pot     Prijs per gerecht € 18.95 
 
Kipsaté schotel met atjar en kroepoek 
Hamburger speciaal 
Schnitzel (gepaneerd) met keuze uit champignon/pepersaus of naturel zonder saus 
Gamba’s in look 
Gebakken mosselen 
Vegetarische Schotel (gevulde paprika 
 
Deze gerechten worden voorzien van een frisse salade met keuze uit gebakken aardappeltjes of 
Aardappelkroketjes (6 stuks) aangeven wat u wilt ……. 
 
Van dinsdag t/m vrijdag  bezorging en afhaal mogelijk. Op zaterdag alleen afhaal mogelijk  
Afhaal vanaf 17.00 uur tijd in overleg  (wel vooraf bestellen ) 
Op genoemde dagen  vanaf  17.00 uur tot 19.30 uur bezorging  voorlopig  
alleen de kernen Tholen-stad, Oud-Vossemeer en Poortvliet  zelf afhaal is mogelijk. 
Bezorgkosten: € 4.00 
Bestellingen kunnen telefonisch gedaan worden op 0166 -600226 of email info@bowlingdethoolsebrug.nl    
op genoemde dagen tot  16.00 uur… 

 
Kijk voor onze wisselende menu’s ( op onze site de Thoolse Pot) 
www.bowlingdethoolsebrug.nl  via het kopje  
(online bestellen) De Thoolse pot 
 

 

 

 

 

http://www.bowlingdethoolsebrug.nl/


De Thoolse Pot 
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Grote friet (puntzak)                 €   2.75 
Zak friet klein (2 personen)      €   5.50 
Zak friet groot (4 personen)     € 11.00 
  
Frikandel                                      € 2.10 
Frikandel speciaal                       € 2.65 
Kroket                                           € 2.10 
Bami/Nasi hapje                         € 2.10 
Kaaskroket                                   € 2.10 
Mexicano                                     € 3.00 
 
Bitterballen 6/12 stuks                                           € 3.85/7.70 
Bittergarnituur gemengd warm 12/24 stuks      € 7.75/15.50 
Kaasstengels 10 stuks                                             € 7.75 
Vlammetjes 10 stuks                                               € 7.75 
  
Portie kaas  16 stuks                        € 4.40 
Portie worst gemengd 16 stuks     € 4.40 
Portie gemengd koud 32 stuks      € 8.50 
 
Pizza margherita (tomatensaus, mozzarella, goudse kaas en afgetopt met basilicum)  € 11.00 
Pizza speciale (salami, ham, champignons en kaas)                                                               € 11.00 
Pizza bolognese (gekruid rundergehakt, frisse tomaat en kaas)                                          € 11.00 
 
Supplementen: 
Mayonaise, Curry, Tomatenketchup     per portie € 1.00 
Knoflook, Cocktailsaus                             per portie € 1.30 
Appelmoes                                                 per portie € 2.50 
 
Bezorgkosten:  € 4.00 
  

Bestellingen kunnen telefonisch gedaan worden op 0166 -600226 of email info@bowlingdethoolsebrug.nl    
op genoemde dagen tot  16.00 uur… 
 

Kijk voor onze wisselende menu’s ( op onze site de Thoolse Pot) 
 
www.bowlingdethoolsebrug.nl  op de link actie de Thoolse Pot. 
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