
Diner kaart
Diner van 17:00 tot 21:30 uur

BROOD
Stokbroodje Wit of bruin  € 4,50

Met kruidenboter, aioli of hummus 

Twee stokbroodjes met   € 6,50
een trio van smeersels

Wit en bruin stokbroodje met kruidenboter, aioli en 
hummus 

SOEPEN
Toscaanse tomatensoep  €  5,00

Met Parmezaanse kaas, pesto olie en kaasstengels

Pompoen & zoete aardappelsoep € 5,80
Met kurkuma en kokosmelk

VOORGERECHTEN
Surf & Turf carpaccio  € 10,80

Carpaccio van rund, met gamba’s, zoete 
aardappelmousseline, radijs, gefrituurde cassave, rucola, 
pijnboompitten, pompoenpitten en gefermenteerde 
knoflookmayonaise

Tartaar van gerookte zalm €  10,50
Met pistache crumble, avocado, bleekselderij, gefrituurde 
prei en pijnboompitten

Buffalo wings  €  7,90
Met smoked BBQ saus 

Gamba’s al ajillo  €  10,50
Gepelde gamba’s met knoflook, rode peper, peterselie, 
olijfolie en brood

Wildplankje  €  12,50
Bitterballen van wild – hertenham – wildlolly – vijgen – 
notenbrood

BORREL
Nacho’s  (vega) € 5,90

Nacho’s uit de oven met salsasaus. Gegratineerd  
met cheddar en geserveerd met een bieslook  
crème fraîche dip  

Extra ingrediënten
Salsa gehakt € 1,00
Guacamole € 0,80

Borrelplank  €  14,50
Manchego, Old Amsterdam, Prosciutto, Salami de Milano, 
Spaanse peper fuet, olijven, bittergarnituur, Cornichons, 
rookamandelen en brood met kruidenboter

Borrelplank XL  €  21,00
Manchego, Old Amsterdam, Prosciutto, Salami  
de Milano, Spaanse peper fuet, olijven,  
bittergarnituur, Cornichons, nacho’s, rookamandelen  
en brood met trio van smeerels

Borrelplank supplement: 
Pata Negra (Spaanse ham)  €  4,90 

Hertenham €  4,50
Mini chorizo €  2,90

Tex Mex Plank  €  16,50
Cajun kip, nacho’s, guacamole, Tex Mex wings, Mexican 
style scampi en Brood met salsa

Vega Plank  €  16,50
Brood met smeersels, nacho’s, guacamole, vegetarische 
bitterballen, Old Amsterdam, Manchego, olijven, 
vegetarische loempia’s, cornichons en rookamandelen

Kijk ook eens op onze snackkaart voor nog meer lekkers!

SALADES
Steaksalade  € 15,50

Carpaccio, biefstukreepjes, pijnboompitten, 
pompoenpitten, rode ui, Parmezaanse kaas, 
cherrytomaatjes en gefermenteerde knoflookmayonaise

Kipsalade  € 14,50
Kipfilet, croutons, pijnboompitten, pompoenpitten, rode 
ui, Parmezaanse kaas, gekookt ei en caesardressing 

POKÉ BOWLS
Poké bowl tonijn  €  16,50

Met verse tonijn, avocado, komkommer, wakame, 
sojaboontjes, radijs, rode kool, geroosterde 
sesamzaadjes, sojasaus en wasabi furikake

Poké bowl vegan  € 14,50
Met avocado, komkommer, wakame, sojaboontjes, radijs, 
rode kool, geroosterde sesamzaadjes, sojasaus en wasabi 
furikake

Onze Poké bowls kunnen met  
rijst of salade besteld worden.

BOLLE TWISTED CLASSICS
Saté met een twist   € 13,45

Kippendijsaté met BBQ-gember-kokossatésaus, 
gedroogde kokossnippers, geserveerd met cassave, rijst 
of luie-wijvenfriet

Black Angus steak  € 16,90
Met bospaddenstoelen, aardappelpuree, rode kool en jus

Bolle burger  € 12,50
Black Angus burger met luie-wijvenfriet en onze Bolle 
burgersaus, geserveerd op een briochebol Extra 
ingrediënten
Gekarameliseerde ui, bacon, cheddar  €  0,80*  

*per ingrediënt

Gamba’s in rode curry  € 16,50 
Gebakken gamba’s in rode curry met paksoi, 
sperziebonen, cashewnoten en salty fingers
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Film & Food menu   € 25,50*
Je krijgt van ons een kaartje voor de film en een drie 
gangen keuze menu en na de film een kopje thee of 
koffie

Studentenhap  € 9,90*
*De bediening vertelt je graag wat de bovenstaande 
gerechten vandaag inhouden!

SUPPLEMENTEN
Sweet potato fries  € 3,50
Luie-wijvenfriet  € 2,90
Jasmijnrijst   € 1,90
Salade  € 1,90

BOLLE BARFOOD SPECIALS
Bolbecue (vanaf twee personen te bestellen)     € 17,50  p.p.
BBQ aan tafel met diverse soorten vlees en vis om zelf te 
BBQ’en, geserveerd met luie-wijvenfriet, salade, brood en 
koude sauzen

Tapas shareplank                              € 17,50  p.p.
(vanaf twee personen te bestellen)

Een samenstelling van verschillende warme en koude 
hapjes en snacks van onze Bolle snackkaart

Kaasfondue (vanaf twee personen te bestellen) € 15,50  p.p.
Zwitserse kaasfondue met Gruyère en Emmentaler, 
geserveerd met diverse soorten brood en groente om te 
dippen

Hertenbiefstuk  € 19,90
Met truffelaardappelpuree, bospaddenstoelen, groene 
asperges en een wildjus

Hazenpeper  €  14,90
Heerlijke hazenpeper geserveerd met rode kool en 
aardappelpuree

VEGA(N) BARFOOD PLANKEN
(Naast de onderstaande gerechten hebben we nog meer 
gerechten op deze kaart staan die vega of vegan te 
bestellen zijn.)

Tempeh saté  € 11,90
Vegan saté van tempeh met cassave, satésaus, 
geserveerd met luie-wijvenfriet of jasmijnrijst

Vegan burger  € 12,90
Algen-quinoa burger met gekarameliseerde uien, 
geserveerd op een vegan briochebol met luie-wijvenfriet 

Vegan biefstuk  € 13,50
Geserveerd met bospaddenstoelen, groene asperges en 
luie-wijvenfriet 

VOOR DE KIDS
Boevenbord  € 0,00

Een bordje zodat je het eten van je ouders kan wegpikken

Kids snack  € 5,00
Keuze uit frikandellen, kipnuggets of kroketten, 
geserveerd met frietjes, appelmoes, ketchup en 
mayonaise

Nutella pannenkoek  € 5,50
Pannenkoek met nutella, banaan, slagroom en 
hazelnoten

DESSERTS
Tilburgse appeltaart  € 4,00 

Met slagroom en Schrobbelèr

Chocolate-peanutbutter caramelcake € 5,50
Gebak van de dag   € 4,50

Vraag de bediening naar ons gebak van de dag 

Dame Blanche  € 5,50
Vanille ijs met warme chocoladesaus  

Trio van chocolade  € 6,50
Lopend chocoladetaartje met witte-chocolade-ijs en 
chocolademousse

Bolle’s Cookie Dough VA  €  2.00
Vraag ons personeel naar de verschillende toppings 

Kaasplankje van fromagerie Guillaumme  € 9,50
  (Vanaf twee personen te bestellen. Prijs per persoon.)

Verschillende binnen-en buitenlandse kazen geserveerd 
met druiven, walnoten, vijgenchutney en kletzenbrood 

De mogelijkheden om 
jouw feestje, diner, lunch 
of borrel te organiseren 

zijn eindeloos. Wij denken 
graag met je mee voor de 
invulling van een voor jou 
onvergetelijke avond, dag 

of nacht bij Café Bolle. 


