Borrel & Diner
kaart
WELKOM BIJ CAFÉ BOLLE!
ZIN IN EEN LEKKER BORRELHAPJE OF DINER?
KIJK DAN SNEL OP DE VOLGENDE PAGINA'S!
OM DE DOORGANG AAN DE BAR EN IN DE KEUKEN TE BESPOEDIGEN
WORDT U DOOR EEN VAN ONZE COLLEGA'S AAN TAFEL GEHOLPEN.
GENIET VAN DE SFEER EN ONZE SERVICE!
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Nacho’s
Nacho’s uit de oven – cheddarkaas
salsa - zure room - bieslook
Salsa gehakt +€ 1,00
Guacamole +€ 0,80
Jalapeños +€ 0,80

Bourgondische bitterballen
Geserveerd met mosterd
Frikandelletjes
Geserveerd met mayonaise
Kipnuggets
Geserveerd met Chilisaus
Oude kaas loempia’s
Geserveerd Sriracha mayonaise
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Uienringen
Geserveerd met Piccalilly mayonaise
Vegan Bitterballen
Acht vegan bitterballen geserveerd met vegan mayonaise
Borrelmix
Geserveerd met mayonaise en chilisaus
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Nacho’s XXL
Nacho’s uit de oven – cheddarkaas
salsa - zure room - bieslook
Salsa gehakt +€ 2,00
Guacamole +€ 2,00
Jalapeños +€ 2,00

€ 6,90
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Turks Brood
Met 3 soorten dipjes

€ 6,90

€ 4,50

Ansjovis
Blikje ansjovis in olijfolie

Oude kaas
Met walnoten en druiven

€ 5,50

€ 4,00

Olijven
Licht pittige en bittere olijven

Manchego
Traditionele harde Spaanse kaas

€ 7,00

€ 4,00

Cornichons
Kleine knapperige augurkjes

Pimento de padron
Geroosterde Padron pepers, met
chilirub en gerookt zeezout

€6.50

Champignons
Knoflookchampignons met
gerookt zeezout en peterselie

€ 4,50

Zoete aardappelfriet
Geserveerd met truffelmayonaise

€ 5,00

Borrelplanken
SHARING

IS

CARING

Borrelplankje
Oude kaas – Spaanse fuet – olijven – rookamandelen
Borrelplank
Manchego –oude kaas– prosciutto – salami de Milano –
Spaanse fuet – olijven – bittergarnituur – cornichons –
Turks brood – rookamandelen – zoute stengels
Borrelplank XL
Manchego – oude kaas – prosciutto – salami de Milano –
Spaanse fuet– olijven – bittergarnituur – cornichons –
nacho’s – Turks brood – rookamandelen – zoute stengels
Vega Plank
Turks brood – nacho’s – guacamole – vegan bitterballen –
oude kaas – Manchego – olijven – vegetarische loempia’s –
cornichons – rookamandelen – zoute stengels

€ 9,00
€ 19,50

€ 26,50

€ 18,50
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Turks brood
Turks brood uit de oven
Warm brood geserveerd met
kruidenboter, aioli en hummus

€ 6,90

€ 15,50

Steaksalade
Carpaccio - biefstukreepjes - pijnboompitten pompoenpitten - rode ui - Parmezaanse kaas cherrytomaatjes - gefermenteerde
knoflookmayonaise

Toscaanse tomatensoep
Geserveerd met Parmezaanse kaas en verse pesto

€ 5,90

€ 14,50

Couscoussalade (v)
Avocado l couscous l tomaat l granaatappel l
munt l limoen l en pijnboompitten

€ 10,50

€ 15,90

Surf & Turf carpaccio
Carpaccio van ossenhaas met gamba's, Parmezaanse
kaas, radijs, pittenmix, krulandijvie en gefermenteerde
knoflookmayonaise

Zalmsalade
Gamba’s l gerookte zalm l gekookt ei l krieltjes l
cashewnoten l honingmosterd

Bolle-classics
Bolle burger
100% black angus burger op een sesambriochebol, met een romige burgersaus en
frietjes
extra ingrediënten: Bacon/cheddar/uitjes

Black Angus steak
Malse Black Angus steak met wisselende
seisoens-groente, salsa verde. Geserveerd met
roseval krieltjes of frietjes

Vegan
€ 15,90

+ € 0,90

€ 17,90

Schnitzel
Schnitzel van 300 gram, geserveerd met frietjes.
champignonsaus en salade

€ 15,50

Saté met een twist
Sous-vide gegaarde saté van kippendijen met
satésaus, kroepoek, gebakken uitjes en atjar.
Geserveerd met frietjes of saffraanrijst

€ 14,90

Zalmfilet
Sous vide gegaarde zalmfilet met wisselende
seizoensgroente, salsa verde en krieltjes

€ 15,95

€ 14,90

Rode bietenburger
Huisgemaakte rode bietenburger met zoetzure rode ui en
vegan mayonaise geserveerd op een vegan brioche bol

Dessert

Voor de kindjes

Moeulleux au chocolat
Lopend chocoladetaartje met witte chocolade ijs,
pistache crumble en chocolademousse

€ 6,45

€ 0,00

Boevenbord
Een bordje met bestek, zodat je het eten
van je ouders kan inpakken

Vanille ijs met chocoladesaus
Bisquit coupe met vanille ijs, chocoladesaus
aardbei en pistache

€ 5,90

€ 6,90

Kidssnack
Keuze uit: frikandellen, kipnuggets of kroketten,
geserveerd met frietjes, appelmoes, ketchup en mayonaise

Stroopwafelijs
Bisquit coupe met stroopwafelijs en karamelsaus

€ 5,90

€ 6.90

Vissa op je bord
Portie kibbeling met ketchup, mayonaise, appelmoes en frietjes

€ 6,00

Pizza margherita
Tomatensaus | mozzarella

€ 4,50

Pinguïn Punky
Pinguïn gevuld met vanilleroomijs

