
 

De Speelboerderij Ballum 
 

Warme dranken  Voor bij de Koffie 
Koffie € 2,00  Appeltaart € 3,00 
Thee € 2,00  Appeltaart met slagroom € 3,70 
Cappuccino € 2,15  Tosti ham en kaas € 3,80 
Koffie verkeerd € 2,15  Poffertjes € 3,80 
Warme chocolademelk € 2,15    
Portie slagroom € 0,70    
     
Frisdranken  Diversen 
Coca cola, Coca cola light € 2,30  Zakje chips v.a. € 1,00 
Fanta, Sprite € 2,30  Zakje snoep v.a. € 1,00 
Spa blauw, Spa rood € 2,20  IJs (verpakt ijs) v.a. € 0,80 
Appelsap  € 2,30    
Chocomel, Fristi € 2,30    

Ice tea Sparkling € 2,30  Kidsbox € 4,85 
   Kinderpatatje met mayo, appelmoes 
Raak kindercola € 1,80  en keuze uit, kroket, frikandel, 
   kipnuggets, hamburger of kaassoufle. 
Limonade per beker € 0,75    
Limonade per kan(1½ l.) € 3,90  Superleuk... natuurlijk met verrassing. 
     
Stokbroodjes / broodjes  Voor de lekkere trek 
Kaas (jong belegen) € 4,30  Portie bitterballen (9 stuks) € 6,50 

Ham € 4,30  Portie gemengde snacks  
(12 stuks) € 8,00 

Gezond met ham en kaas € 6,90  Luxe bittergarnituur € 11,50 
2 kroketten met brood € 7,50  Bord friet € 3,40 
   Frikandel, kroket, hamburger € 2,20 
   Kaassoufle, kipnuggets € 2,20 

   Nacho Chips  
(met gesmolten kaas en saus) € 5,90 

Luiers verschillende maten € 1,50  Mayonaise, ketchup € 0,20 
     
U wordt vriendelijk verzocht geen eigen eten en drinken te nuttigen. 

 
  



 
 

 
 
 
 

 Wij hebben een aantal huisregels 
 

• Plezier maken is verplicht. 

• We spelen op sokken, schoenen in het vakje. 

• Kinderen onder de 8 jaar onder toezicht van de ouders. 

• De verantwoording blijft bij de ouders. 

• Nuttigen van eigen consumptie niet toegestaan. 

• Verboden te roken in het gebouw. 

• Wij stellen ons niet aansprakelijk voor of schade of  
diefstal van goederen. 

• Kauwgom en lolly’s zijn tijdens het spelen verboden. 

• De Speelboerderij in Ballum behoudt zich het recht om  
personen de toegang te weigeren of te ontzeggen. 

• Om verwondingen te voorkomen wordt geadviseerd 
geen sieraden, haarspeldjes en brillen te dragen. 

• Aanwijzingen van ons personeel dienen opgevolgd te worden. 

• Spelen geschiedt ten alle tijden op eigen risico. 

 


