
DE VELE 
MOGELIJKHEDEN VAN 
ROELS OP EEN RIJTJE

ROELS

Roels is bij uitstek geschikt voor gezelschappen die alles leuk vinden. 
Of je nu opzoek bent naar een besloten ruimte, eigen cafe of je wil je 
collega’s trakteren op een feest voor iedereen. 

Roels is de allemansvriend. Hier kom je voor een besloten vergade-
ring, een ontmoeting met je familie of voor een leuk spel in de avond 
en Roels biedt nog veel meer mogelijkheden.

Roels is gelegen in de Korte Putstraat, ook wel de gezelligste straat 
van Nederland genoemd. Deze populaire straat ligt te midden van 
Hartje ‘s-Hertogenbosch aan de voet van de Sint Jan.
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Kleine Roels
Net als heel Roels is deze ruimte warm 
aangekleed.

Deze ruimte biedt een groottal aan mo-
gelijkheden voor o.a. presentaties, work-
shops, vergaderingen of een besloten 
diner. Ook is kleine Roels in te zetten 
als jou eigen cafe in de gezelligste straat 
van Nederland.

Klein Roels is een af te sluiten ruimte 
met een eigen geluidsinstallatie, toilet 
en bar. Welke faciliteiten je nodig hebt 
voor jouw training of ronde tafel diner, 
wij regelen samen met onze partners 
alles wat je nodig hebt.

Ook voor een presentator of spelleider 
ben je bij ons aan het juiste adres.

Roels exclusief
Voor gezelschappen vanaf 150 perso-
nen bieden wij op door de week dagen 
de mogelijkheid om gebruik te maken 
van heel Roels.

Wij voorzien jouw gasten van de mooi-
ste Roels gerechten, entertainment zo-
als je van hun bent gewend of passend 
bij jou wensen en nog veel meer.

Met de ligging van Roels midden in de 
gezelligste straat van Nederland orga-
niseer jij met samen met ons een nooit 
te vergeten evenement dat niet alleen 
bij je gasten, maar ook bij de voorbij 
komende tourrist in het geheugen zal 
blijven hangen.

Roels vide
Voor gezelschappen vanaf 150 
personen bieden wij op door de week 
dagen de mogelijkheid om gebruik te 
maken van heel Roels.

Wij voorzien jouw gasten van de mooi-
ste Roels gerechten, entertainment zo-
als je van hun bent gewend of passend 
bij jou wensen en nog veel meer.

Met de ligging van Roels midden in de 
gezelligste straat van Nederland 
organiseer jij met samen met ons een 
nooit te vergeten evenement dat niet 
alleen bij je gasten, maar ook bij de 
voorbij komende tourrist in het geheu-
gen zal blijven hangen.

Opstellingen Roels

Kleine RoelsRoels excl Roels vide



LAAT JE CULINAIR 
VERRASSEN BIJ ROELS ETEN EN 
DRINKEN

ROELS

Lunch arrangementen

Lunch plateau 15.50 te serveren vanaf 8 personen
mini Roels burger / kleine soto / spinaziesalade
twisterfriet / koffie en thee 

Mini sandwiches 14.50 te serveren vanaf 25 personen
mini bolletjes / gerookte zalm / filet /
geitenkaas / krentebol / koffie en thee

Klassiekers 16.50 te serveren vanaf 8 personen
keuze uit: 
Classic bacon & cheddar burger / Roels saté / shrimp tacos
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Keuze menu tot 35 P

Voorgerechten
TONIJN TOSTADA 
CARPACIO
CAPRESE

Hoofdgerechten
KROKANTE GARNALEN
ROELS SATÉ
ENCHILADAS
CLASSIC BACON & CHEDDAR BUR-
GER

Dessert
WARM LOPEND CHOCLADE TAARTJE

Het keuze menu wordt geserveerd aan 
groepen tot 35 personen.
€ 28.50 per persoon

Standing dinner

Gang 1
SPINAZIESALADE

Gang 2 
CARPACCIO

Gang 3
TOM KHA KAI

Gang 4
CLASSIC BACON & CHEDDAR

Gang 5
BLONDIE

Het standing diner kan ook zittend 
worden geserveerd
Te reserveren tot 250 personen
€ 29.50 pp

Feest menu 

Borrel gerechten

Gang 1
CARPACIO

Gang 2* 
THOM KHA KAY

Gang 3**
CLASSIC BACON & CHEDDAR BURGER
KALFSUKADE MET PORT SAUS**

Gang 4
COUPE CARAMEL

Te reserveren tot 150 personen
* Gang 2 is optioneel +6.00
** Kalfsukade is optioneel + 8.00
€ 29.50 pp

MIXED PLATTER 5.50 

PUNTZAK FRIET 3.50

MINI SLIDER 4.50

ROELS SATÉ 4.50

MINI SOTO 3.50

SHRIMP TACOS 5.50

BORRELGARNITUUR 3.50 

1 uur basis drank 15.50 
luxe + 4.00

2 uur basis drank 21.50 
luxe + 5.00

3 uur basis drank 26.50 
luxe + 6.00

4 uur basis drank 31.50 
luxe + 7.00

5 basis drank 36.50 
luxe + 8.00 Bo
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