
ONTBIJT (TE BESTELLEN TOT 11:30)

Ontbijtbowl  € 9,50
Met magere yoghurt, lijnzaad, geroosterde walnoten, 
banaan, blauwe bessen, honing, gepofte quinoa en een 
glas verse jus d’orange

Bolle ontbijt  € 9,50
Twee sneetjes wit of bruin toast met roerei, plakje kaas, 
plakje ham, jam, appel en een glas verse jus d’orange

BOLLE TOSTI’S 
(Alle tosti’s worden geserveerd met  
onze Classic Bolle Tostisaus) 

Croque Fromage (Kaas) € 3,90
Croque Monsieur (Ham & kaas) € 4,10
Croque Madam (Ham, kaas & gebakken ei) € 4,50
Tosti Hawaï  (Ham, kaas & ananas) € 4,50
Tosti Itske (Kaas, gekruid gehakt & mayonaise) € 4,80
Tosti Italian (Mozzarella, tomaat & pesto) € 4,80
Tosti Truffelkip  (Kaas, gegrilde kipfilet, € 5,00
  truffel & bacon)

Tosti Salmone (Roomkaas, gerookte zalm & dille) € 5,40
  Keuze uit wit of bruin brood

SOEPEN 
Toscaanse tomatensoep  €  5,00

Met Parmezaanse kaas, pesto olie en kaasstengels

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

Soep tosti combi  €  9,20
Een kop soep en een tosti naar keuze

UITSMIJTERS
Uitsmijter naturel  €  7,00

Twee sneetjes desembrood met drie eieren
Extra ingrediënten

Ham, kaas, spek, salami, kipfilet € 0,80

Tomaat, champignons, ui € 0,50

Uitsmijter Bolle  € 10,50
Drie sneetjes desembrood en vier eieren met ham, kaas, 
spek, tomaat, ui en champignons

Keuze uit wit of bruin desembrood

SANDWICHES
Clubsandwich  € 9,90

Drielaags desembrood met ham, kaas, kipfilet, bacon, 
tomaat en komkommer met mosterdmayonaise

Blubsandwich  €  10,90
Drielaags desembrood met gerookte zalm, tonijnsalade, 
rode ui, komkommer, kappertjes en een eitje met 
gefermenteerde knoflookmayonaise

Surf & Turf Carpaccio  € 10,50
Parmezaanse kaas, gamba’s, radijs, pijnboompitten 
en pompoenpitten met een gefermenteerde 
knoflookmayonaise

Sandwich Tonijnsalade  €  7,90
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en rode ui

Keuze uit wit of bruin desembrood

LUNCHPLANKJES
Hummus kip  €  9,50

Met kipfilet, gegrilde groente, tomaat,  
rode ui en avocadocrème

Gamba’s in rode curry  € 10,50
Met paksoi, sperziebonen, cashewnoten en rode curry

Baba ganoush kip  € 9,50
Met kipfilet, gegrilde groente, tomaat, rode ui en 
avocadocrème  

Geserveerd op indiaas naanbrood

HEALTHY VEGA(N) LUNCHPLANKJES
Scrambled tofu  € 8,90

Met spinazie, tomaat, kastanjechampignons, hummus en 
avocado, gebakken in sojasaus

Healthy pancakes  € 9,90
Huisgemaakte pannenkoeken met banaan, havermout, 
kaneel en ahornsiroop

Smashed avocado op toast € 9,00
Smashed avocado met tomaat, komkommer, spinazie en 
walnoten 

Baba ganoush vega  € 9,00
Met gegrilde groente, tomaat, rode ui, baba ganoush en 
avocadocrème

Hummus vega  € 8,90
Met gegrilde groente, tomaat, rode ui, hummus en 
avocadocrème

Al onze broodjes, sandwiches en uitsmijters kunnen op glutenvrij brood besteld worden (meerprijs € 2,50). Ook lactose vrij brood is mogelijk.

HIGH TEA ( V.A.) 2 PERSONEN
Van hartige hapjes tot wisselende sandwiches 

en uiteraard ook zoetigheden. *
*Vraag ons personeel naar de mogelijkheden.  
(op reservering) 

WARME LUNCHPLANKJES
Twaalfuurtje  € 10,90

Twee sneetjes desembrood met ham, kaas, spiegeleitje, 
runderkroket en een kopje soep

Runderkroketten  € 8,40
Twee kroketten op wit of bruin desembrood  
met mosterd of mayonaise 

Warme kip piri piri  € 8,40
Gebakken kipfiletreepjes in pikante marinade met Bolle 
burgersaus

Bolle Burger  € 12,90
Black Angus burger met luie-wijvenfriet en onze Bolle 
burgersaus, geserveerd op een briochebol

Extra ingrediënten
Gekarameliseerde ui, bacon, cheddar  €  0,80*  
*per ingrediënt

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 

FUN FACT: De Poké bowl is hét gerecht van deze zomer. 
Poké (spreek uit als pokay) is een traditioneel gerecht uit de 
Hawaiiaanse keuken, met lekker veel verse vis en groenten. 

Een echte healthy dish dus! 

Poké bowl tonijn  €  16,90
Met verse tonijn, avocado, komkommer, bospeen, 
edamame boontjes, radijs, mais, wakame, geroosterde 
sesamzaadjes, sojasaus en wasabi furikake

Poké bowl vegan  € 14,90
Met tempeh, avocado, komkommer, bospeen, 
edamame boontjes, radijs, mais, wakame, geroosterde 
sesamzaadjes, sojasaus en wasabi furikake

Onze Poké bowls kunnen met  
rijst of salade besteld worden

VOOR DE KIDS
Boevenbord  €  0,00

Een bordje zodat je het eten van  
je ouders kan wegpikken

Kids Chocolade cruesli  € 4,50
Chocolade cruesli met melk en banaan

Kidslunch  €  5,00
Twee sneetjes wit of bruin brood met ham, kaas en jam, 
zodat je lekker zelf kunt smeren

Kidslunch Snack  €  5,00
Een witte of bruine boterham met een keuze uit, 
frikandellen, kipnuggets of kroket, geserveerd met 
frietjes, appelmoes, ketchup en mayonaise

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

ZOETIGHEDEN
Tilburgse appeltaart  (met slagroom en Schrobbelèr) €  4,00
Chocolate-peanutbutter caramelcake    €  5,50
Gebak van de dag  € 4,50
  (vraag de bediening wat ons gebak van de dag is)

Bolle’s Cookie Dough VA  € 2.00
(Vraag ons personeel naar de verschillende toppings)
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Even snel lunchen met je 
collega’s? Laat het ons van 
te voren weten, dan zorgen 
wij ervoor dat jullie gelijk 
aan kunnen schuiven!


