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Gaat u een teamuitje, vrijgezellenfeest. vriendenweekend of bedrijfsuitje 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 luncharrangement Hieronder vindt u de 
diverse opties Heeft u (dieet)wensen? Wij denken graag met u mee!
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Wij ontzorgen graag
Café Bolle biedt voor groepen een aantal arrangementen. Een van deze arrangementen is

gericht op lekker lunchen  Bij een lunch 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. 

Lunch voor onze groepen

Stap 1: Kies een van de luncharrangementen

Toscaanse tomatensoep | Parmezaan l pesto-olie l striratini 
Vegan Truffelsoep | aardappel | truffel | sirtaki | perserselie

 
Croque Fromage | kaas 

Croque Monsieur | ham l kaas
Croque Madame | ham l kaas l gebakken ei 

Croque Hawaï | ham l kaas l ananas - 
Croque Itske | Kaas I gehakt I mayonaise 

Croque Italian | mozzarella l tomaat l pesto 
Croque Chevre | Krentenbrood l geitenkaas l walnoten l vijgenchutney | tijm

 
Tilburgse appeltaart Slagroom l Schrobbelèr 

Baklava Bladerdeeg I pistache I slagroom I aardbei 
Vegan Chocoladecake Aardbeien I pistache 

Taart van de maand | Taart van onze patissier Ana 

SoepSoep

TostiTosti

ZoetZoet

"Bolle"



"Volle"

Toscaanse tomatensoep Parmezaan l pesto-olie l stiratini 

Vegan Truffelsoep | aardappel | truffel | sirtaki | perserselie

Soep van het moment

 

 

Plank met alle lekkers van de lunchkaart van Bolle: Kroketten l gerookte zalm

 krabsalade l roerei  l ham l kaas l gerookte kipfilet l hüttenkäse 

 humus l gegrilde groente l diverse soorten brood 

 

 

Plank met alle zoete lekkernijen van Bolle..

Stap 1: Kies een van de luncharrangementen

Truffelsoep (vegan)

Aardappel I truffel I sojaroom I paddenstoelen I peterselie

 

Vegan kroketten

Bruin desembrood l vegan kroketten l vegan mayonaise

Vegan hummus

Boerenbol l gegrilde groente l tomaat l rode ui l hummus l avocadocrème 

12 uurtje

 Desembrood I vegan kroket I truffelsoep I hummus I gegrilde groenten I tuinkers

 

Vegan Chocoladecake

Aardbeien I pistache

23.5
"Respectvolle"

Stap 1: Kies een van de luncharrangementen
Pannetje soepPannetje soep

Om te delenOm te delen

Zoete zakenZoete zaken

29.5

SoepSoep

Zoete zaakZoete zaak

HartigHartig
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"Dolle"

Toscaanse tomatensoep | Parmezaan l pesto-olie l striratini 
Vegan Truffelsoep | aardappel | truffel | sirtaki | perserselie

 
Croque Fromage | kaas 

Croque Monsieur | ham l kaas
Croque Madame | ham l kaas l gebakken ei 

Croque Hawaï | ham l kaas l ananas - 
Croque Itske | Kaas I gehakt I mayonaise 

Croque Italian | mozzarella l tomaat l pesto 
Croque Chevre | Krentenbrood l geitenkaas l walnoten l vijgenchutney | tijm

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 groepslunch 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.

Stap 1: Kies een van de luncharrangementen
SoepSoep

TostiTosti
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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. Ook op
het gebied van allergieën en dieetwensen denken we graag met je mee
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