
Turks Brood
Met Aioli | Kruidenboter | Olijven tapenade

Toscaanse tomatensoep
Parmezaan l pesto-olie l striratini

Truffelsoep
Aardappel I truffel I sojaroom I paddenstoelen I peterselie

 
 

Kipsaté
Kippendijsaté l satésaus l seroendeng l sambal goreng eitje I zoetzure komkommer l cassave kroepoek l saffraanrijst  

Bolle burger
Black Angus l Turks brood l Bolle burgersaus l frietjes  

Tempeh saté
Javaans gemarineerd l cassave l atjar l satésaus l saffraanrijst

 
 

Tilburgse appeltaart
Slagroom l Schrobbelèr
Vegan chocoladecake 
Aardbeien I pistache

Koffie of thee
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"Kleine zaal"
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Wij ontzorgen graag

Diner voor onze groepen

Stap 1: Kies een van de menu's
VoorafVooraf

HoofdHoofd

ZoetZoet

Café Bolle biedt voor groepen een aantal arrangementen. Een van deze arrangementen is het

driegangenmenu. Bij een driegangenmenu serveren we natuurlijk graag een drankje. 

Dit kan gecombineerd met een drankarrangement of gewoon op rekening. Meer hierover vind

je terug op onze pagina over drankarrangementen. Bij ontzorgen hoort ook ontzorgd worden

over de rekening. Wanneer jij van tevoren de (bedrijfs) gegevens doorgeeft,

zorgen wij dat de factuur netjes wordt verstuurd. 

Gaat u een bedrijfsetentje, teamuitje, vriendenweekend of vrijgezellenfeest organiseren? 
Dan kan lekker eten natuurlijk niet ontbreken. Café Bolle biedt een aantal
groepsarrangementen aan. We hebben arrangementen om lange wachttijden in de keuken te
voorkomen. Een van de arrangementen die Café Bolle biedt is het drie gangen menu. Hieronder
vindt u de keuzemenu’s. Heeft u speciale (dieet)wensen, wij denken graag met u mee!

 



"Grote zaal"

Stap 2: Inventatiseer de keuzes
We hebben een groot terras, diverse groepen en een kleine keuken. Wat betekent dat
planning cruciaal is om een goede doorgang te garanderen. Wij vragen je om uiterlijk 72
uur voor aanvang van een escapemenu de keuzes  per persoon door te geven. 
Dit doe je per mail. Zo voorkomen we wachttijden en weten we zeker dat we de juiste
mise en place hebben.

Carpaccio
Runder carpaccio l Parmezaan l radijs l frisee l pittenmix l truffelmayonaise

Romige geitenkaas (kan vega)
Geitenkaas I Parmaham I vijgen I walnoten I krokantje van Sardinees brood 

Kreeften cappuccino
Cappuccino van kreeft I grote gebakken gamba I bitterbal van kreeft I little gem

 
 

Slow cooked sukade
Kalfssukade I groentetuintje I wortelpuree I krokante boerenkool I kruidencrumble I kalfsjus I frietjes

Pompoenrisotto
Zeewolf I pompoen I prei I salie I Parmezaan I gepofte tomaat

Paddenstoelen Wellington (vega)
Bladerdeeg gevuld met champignons, uien, knoflook, pesto paddenstoelen en wortel crème  

 
 

Moelleux au chocolate 
Lopend chocolade taartje l witte chocolade-ijs l chocolademousse l pistache

Baklava
Bladerdeeg I suikersiroop I pistache I vanille ijs I aardbei

Macaron
Frambozen macaron I sinaasappelmousse I aardbei I rode bes I merengue I crème Anglaise 
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Toch een andere wens?
We denken graag met jullie mee. Wil je het menu uitbreiden of juist kleiner maken?
Laat het ons weten en we vinden samen het arrangement wat bij jullie past. We bieden
de keuzemenu's ook aan in combinatie met kaartjes voor de film of een escaperoom.
Meer informatie vind je op de volgende pagina.
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Film&Food 
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Café Bolle verzorgd diners voor groepen van 8 tot 80 personen. In de wintermaanden
warm bij ons in het café. In de zomermaanden geniet je ook van onze arrangementen in
de Birra Morreti tuin. Wij verzorgen (bedrijfs-) borrels, recepties en (bedrijfs-) barbecues.
We verzorgen borrels van 20 tot 100 personen eventueel met bijpassend drank-
arrangement en hapjes. Daarnaast is het ook mogelijk om te genieten van een drie
gangendiner de tuin. Wil jij je eigen plek weg van de drukte die de terrassen met zich
meebrengen, dan is dit de perfecte plek!

Café Bolle heeft een samenwerking met Pathé in het centrum van Tilburg. Zo geniet je
eerst van menu "Kleine zaal" of "Grote zaal" en geniet je daarna van een film. Na de
film krijg je van ons een gratis kopje koffie op het terras. De film & food upgrade kost
slechts 9,- Wij regelen je filmtickets jij hoeft alleen Pathé te laten weten wanneer je
naar de film gaat. Zo heb je een compleet avondje uit in een handomdraai geregeld.

Binnen of buiten?

Escape menu's 
Ken jij Escape room 013 al? De dochter van de slager en escapehotel 013 zijn twee
escaperooms die zij aanbieden. Van al dat denkwerk krijg je honger! Dan ben je bij
Café Bolle aan het juiste adres. Wij bieden onze menu's ook aan groepen die een
escaperoom boeken. Het enige wat jij doorgeeft is hoe laat je de escaperoom in gaat,
of juist er uit komt. Dan zorgen wij dat het eten op tijd klaar staat. 


