
LAAT JE CULINAIR 
VERRASSEN BIJ ROELS ETEN EN 
DRINKEN

ROELS & BOSSCHE LOCALS

Lunch arrangementen

Lunch plateau 15,50
te serveren vanaf 8 personen
tomatensoep / kroket / sandwitch carpaccio / huza-
rensalade / een koffie of thee / plat en bruis water

Mini sandwiches 14,50
te serveren vanaf 20 personen
3 mini bolletjes / gerookte zalm / carpacio/
geitenkaas / mini Brabantsworstenbroodje / een koffie 
of thee / plat en bruis water

BOSSCHE
LOCALS
HOTSPOTS + FOOD + DRINKS

www.bosschelocals.nu | info@bosschelocals.nu

Keuze menu tot 35 P

Voorgerechten
Carpaccio, rucola, parmezaan
Tartaar van tonijn met avocad spicy mayo
Tomatensoep, tauge, bosui 

Hoofdgerechten
Classic bacon & cheddar burger 
Roels sate 
Kabeljauw 
enchilada’s 

Dessert
Warm lopend chocolade taartje 

30.50 per persoon

Tasting menu 

Tartaar van tonijn met avocado, ponzu, gebakken 
uitjes en spicy mayonaise 

Hardshell taco met Boemboem Bali kipsalade, 
ijsbergsla en spicy mayonaise  

Brioche broodje met mini Holtkamp kroketje, 
groene kruiden en citrus-mayonaise  

Twister frietje met truffelmayonaise en geraspte 
parmezaan

Stokje kipsaté met Petjel, pikante satesaus en 
salade met boontjes en cassave 

Scroppino 

35.50 per persoon

Borrel gerechten*

Borrel garnituur 4.50

Mixed platter 5.50

Puntzak friet  3.50

twisterfriet of parmazaan truffel 4.50

Mini slider 5.50

Roels sate 6.50

mini roels hotdog 5.50

brioche garnalenkroket 6.50

1 uur basis drank 16.50 
luxe + 4.00

2 uur basis drank 22.50 
luxe + 5.00

3 uur basis drank 27.50 
luxe + 6.00

4 uur basis drank 32.50 
luxe + 7.00

*Borrel gerechten en dranken kunnen vanaf 15 p 
worden besteld en voor iedereen gelijk. Uitzondering 
kunnen we rekening mee houden.

Dranken arrangementen*

Menu van de chef

Ontvangst met brood + dips

Tartaar van tonijn, avocado, ponzu, 
gebakken uitjes 

Tom kha kai, kokos, kabeljauw, inge-
maakte ui, krokante groenten*

Flat iron steak, shortribs, dikke frie-
ten, sechuan pepersaus 

Warm lopend chocolade taartje 

37.50 pp
*32.50 zonder tom kha kai


