
Naast de vele avontuurlijke attracties en speeltoestellen in Ruig 
kun je ook avontuurlijk genieten van onze Mexicaanse gerechten. 
Ben jij dapper genoeg om onze Wrap Pulled Pork met pepers te 

proeven? Kom maar op als je durft!

Om de keuze voor jullie iets makkelijke te maken hebben we de
favorieten van Billy aangeduid met een hartje

IjsWelkom bij de Avonturier!

1,95

Schatkistje

1,25

Raketje

Magnum
Almond

2,95

billybird.nlVolg ons:

Als lid geniet je van vele voordelen!
Onbeperkt toegang tot ons park.

Gratis toegang tot alle BillyBird evenementen. 

Bezoek Heerlijk Hemelrijk Festival voor slechts €1,-. 

Tot wel 50% korting bij onze partners.

Gratis toegang tot BillyBird Park Drakenrijk in Beesel, 
Limburg.

Gratis toegang tot BillyBird Openluchtzwembad Het Run 
in Drunen, Brabant.

Korting op het AquaFunPark bij BillyBird Park Hemelrijk 
en Drakenrijk.

Korting op kinderfeestjes, schoolreisjes, familiedagen en 
groepsuitjes.

Onbeperkt parkeren voor 1 auto slechts € 5,- (tot 1-3-2023).
Extra auto €5,-.

voordelen

Scan de QR-code voor meer informatie of 
ga naar billybird.nl/voordelen

Wist je dat...
 63% van de gasten vandaag al lid is van BillyBird? 

Je bent als lid altijd het meest voordelig uit en kunt onbeperkt 
naar onze BillyBird parken. Daarnaast heb je korting bij meer dan 

25 partnerparken.

Bij dit verkooppunt kun je alleen betalen met PIN
of je BillyBird pas.

Allergenen info



Wraps
Wrap Kip         4,95
Koude wrap gevuld met guacamole, kipfilet, sla,
tomaat, komkommer en dressing van crème fraîche

Wrap Cheese        4,75
Koude wrap gevuld met cheddar cheese, sla, 
tomaat, komkommer en dressing van crème fraîche 

Wrap Chili con Carne       5,50
Warme wrap gevuld met gehakt, tomatensaus, 
kidneybonen, maïs, ui, cheddar cheese en 
crème fraîche

Wrap Pulled Pork        5,95
Warme wrap gevuld met pulled pork, 
cheddar cheese, jalapeños, tomaat en 
crème fraîche

Warme dranken
Koffie	 	 	 	 	 	 	 	 2,25
Koffie	Groot	 	 	 	 	 	 	 2,75
Thee, kies zelf je favoriete smaak    2,25 
Espresso       2,15
Cappuccino       2,75
Latte Macchiato      3,00
Koffie	verkeerd	 	 	 	 	 	 2,75

Koude dranken
Coca Cola Zero      2,50
Coca Cola       2,50
Fanta        2,50
Fuze Tea Sparkling Lemon     2,50
Fuze	Tea	Green	Tea		 	 	 	 	 2,50
Fuze	Tea	Green	Tea	Mango	Chamomile	 	 	 2,50
Fuze Tea Peach Hibiscus     2,50
Chocomel       2,50
Fristi        2,50
Capri-Sun       1,50
Chaudfontaine 0.5 L      2,75
(inclusief statiegeld) 

Flesje rosé 0.25 L      4,25
Flesje witte wijn 0.25 L     4,25

Heineken Silver      2,75
BillyBird Blond      4,25
Desperados, Mexicaans bier!    4,25

Geef een onvergetelijk Kinderfeestje!
Binnenkort jarig en wil je een voordelig kinderfeestje organiseren? 
Kies dan voor een kinderfeestje bij BillyBird Park Hemelrijk!

Voor meer informatie en de arrangementen 
scan de QR-code of ga naar 
billybird.nl/kinderfeestje

Kinderfeestjes

Nacho's
Nacho’s met Cheese Dip       3,25

Nacho’s Mexican Taste       5,95
Nacho’s met tomatensalsa, gehakt, kidneybonen,
maïs, cheddar cheese, jalapeños, guacamole
en crème fraîche

Nacho’s Pulled Pork       6,25
Nacho’s met tomatensalsa, pulled pork, 
cheddar cheese, BBQ saus, crème fraîche 
en bieslook

Nacho’s Classic        4,95
Nacho’s met tomatensalsa, maïs, jalapeños
cheddar cheese, guacamole, crème fraîche 
en bieslook

Vegetarisch


