
KOUDE SNACKS
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 

Old Amsterdam  € 7,00
Rijk, hartig en intens met karakter

Manchego 12 mnd gerijpt  € 7,00
Traditionele harde Spaanse kaas

Gemarineerde olijven  € 3,50
Gemarineerd in verse pesto

WARME SNACKS
Nacho’s  (vega) € 5,90

Warme nacho’s uit de oven met salsasaus, gegratineerd 
met cheddar, geserveerd met een bieslook-crème fraîche 
dip  

Extra ingrediënten
Salsa gehakt € 1,00
Guacamole € 0,70

Nacho’s XXL  (Vega) € 12,00
Warme nacho’s uit de oven met salsasaus, gegratineerd 
met cheddar, geserveerd met een bieslook-crème fraîche 
dip 

Extra ingrediënten
Gehakt € 2,00

Guacamole € 1,40

Patatas Bravas   5,00
Skin on aardappelen met rozemarijn-tomatensaus 

Vega bitterballen biologisch 8 stuks  7,50
Geserveerd met mosterdmayonaise 

Albondigas    6,00
Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus, warm 
geserveerd

Gefrituurde kip   6,50
In cajun gemarineerde kip met een krokant jasje

BITTERGARNITUUR
Bourgondische bitterballen €  6,00

 (10 stuks met mosterd)

Frikandelletjes  (10 stuks met mayonaise) €  5,50
Kipnuggets  (10 stuks met chilisaus) €  5,50
Oude kaas Loempia’s   €  6,50
  (10 stuks met chilisaus)

Uienringen  (10 stuks met aioli) €  5,00
Borrelmix  (10 stuks) €  6,00

Met bitterballen, uienringen, oude kaas loempia’s, 
kipnuggets en frikandelletjes 

BORRELPLANKEN
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

Tapas shareplank                              € 17,50  p.p.
(van 17.00 tot 21.30 vanaf twee personen te bestellen)

Een samenstelling van verschillende warme en koude 
hapjes en snacks van onze Bolle snack kaart

Bolle
Snacks

Puntzak 
friet 

mayo
€ 3,70

Binnenkort 
iets te 

vieren?
Laat het 

ons weten, 
want wij 
van Bolle 
houden 
wel van 

een 
feestje!

Snack kaart
Snacks van 10:00 tot 00:00 uur


