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Hier een aantal tips..

Geef een Carrousel cadeaubon cadeau, 
al verkrijgbaar vanaf 5 euro!

Aanrader: ons huisgemaakt progresgebak

Vraag naar onze seizoensaanbiedingen

Proef de lekkerste gehaktbal van Tilburg 

Iedere donderdagavond hebben wij een speciale dinerkaart 
en serveren wij wisselende koopavondgerechten 

Openingstijden

Contact
Schouwburgring 1
5038 TK Tilburg
013 - 535 00 30
www.carrouseltilburg.nl
info@carrouseltilburg.nl

Meer info?
Bekijk onze Facebook- of Instagrampagina!

facebook.com/lunchroomcarrousel
instagram.com/lunchroomcarrousel

Ons wifi wachtwoord: lunchroom 

Heb je een allergie?
Laat het ons weten!

Leuk je te zien!

bekijk onze website 
voor de actuele 
openingstijden

Op zoek naar een 
leuke baan? Vraag naar de 

mogelijkheden! 



W
ar

m
e 

dr
an

ke
n Koffie       

Espresso

Thee, diverse smaken

Cappuccino

Koffie verkeerd

Latte macchiato

Flat white

Chai latte

Verse muntthee, met honinglepeltje (+35 cent)

Verse gemberthee, met sinaasappel en munt 

Warme chocomel van Callebaut, wit of bruin

Kletskoffie, met caramel, slagroom en kletskoppen

Speciale koffie, met Schrobbelèr, Whisky, Tia Maria, 
Benedictine, Grand Marnier, Drambuie of Amaretto

2,90

2,90

2,90

3,10

3,10

3,70

3,95

3,95

3,60

3,70

3,50

3,95

6,25

Toef slagroom?
      1 euro

Cafeïnevrij?
      +15 cent

Koffie, thee of..?
zoals wij die serveren

Wij hebben ook Havermelk!
    +35 cent
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Huisgemaakt progresgebak

Diverse gebakjes

Worstenbroodje van de bakker

Luikse wafel, met poedersuiker en slagroom

Luikse wafel, met poedersuiker, slagroom, een bol 
roomijs en chocoladesaus

IJskoffie

IJskoffie caramel

IJskoffie chocola
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IJskoffies & gebak

Stel je eigen 
ijskoffie samen

Kijk in de gebaksvitrinevoor onze huisgemaaktespecialiteiten

• Maltesers
• M&M’s
• Caramelblokjes
• Kletskoppen
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Coca Cola, regular of zero

Fuze Tea Lemon

Fuze Tea Green, regular of mango kamille

Chaudfontaine, blauw of rood

Sprite, Fanta

Cassis, Bitter Lemon, Tonic

Rivella, Tomatensap, Ginger Ale

Appelsap, Fristi, Chocomel

Halfvolle melk of havermelk (+35 cent)

Jus d’orange

Vers geperst!

Lekker & fris

2,95

3,00

3,00

2,85

2,95

3,00

3,00

3,00

2,75

4,50



4,95

4,95

4,95

4,95 
 

Smoothie Mango & Ananas

Smoothie Aardbei & Banaan

Smoothie Bosbessen

Groene Smoothie, vitamineboost
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Coupe Advocaat
drie bolletjes ijs,
advocaat, slagroom

6,95

Dame Blanche
drie bolletjes ijs,
chocoladesaus, 
slagroom

5,95

Sorbet
drie bolletjes ijs,
fruit, aardbeiensaus,
slagroom

6,95

Boeren Roomijsje
twee bolletjes ijs 
& slagroom

3,95

Lekker & vers

6,95

Progres-ijsje
drie bolletjes ijs, 
caramelsaus, progres- 
kruimels en slagroom

Wij hebben verse 
smoothies! 

Hardlope
r!
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Hertog Jan van het vat

La Trappe Dubbel van het vat

Wisseltap, vraag het ons   

Affligem Blond

Erdinger Weissbier, 33 cl

La Trappe Tripel

Duvel

La Trappe Quadrupel

Liefmans Fruitbier

Oud Bruin

Radler, 0% of 2%

Alcoholvrij bier

Huiswijnen, zoet, droog, rosé of rood

3,25

4,95

4,95

4,95

4,95

5,25

5,25

5,25

4,50

3,75

3,75

3,75

3,95

Tijd voor een drankje



  4,50

  5,25

  5,95

  6,95

  7,95

 

  3,95

  2,95

  3,95

  6,00

Brood met smeersels

Bitterballen, 10 stuks

Bittergarnituur, 10 stuks

Nacho’s uit de oven, met kaas en salsa 

Borrelplankje 

Port, Sherry & Vermouth 

Binnenlands gedistilleerd

Buitenlands gedistilleerd

Mixdranken
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Borrelkaart

Tip: ons Borrelplankje
kaasblokjes, cervelaatworst, 

olijven & gehaktballetjes

Op zaterdag en zondag is onze borrelkaart uitsluitend te bestellen na 14.00 uur



6,95

Broodje kroket
bakje salade, puntzakje friet

en tomatensoep

Uitsmijter ham & kaas
bakje salade, puntzakje friet

en tomatensoep

Sandwich gezond
meergranenbrood, ham, kaas, 

puntzakje friet en 
tomatensoep

Tosti ham & kaas
meergranenbrood, dipsaus,
bakje salade, puntzakje friet

 en tomatensoep

Panini hawaï
kaas, ananas, dipsaus, 

bakje salade, puntzakje friet 
en tomatensoep

Panini mozzarella
pesto, tomaat, dipsaus, 

bakje salade, puntzakje friet 
en tomatensoep

6,95

8,95 8,95

8,95 9,95

Lunchtips!
Tot 17.00 uur



Broodje gehaktbal 
uit de jus, bakje salade, 

puntzakje friet en 
tomatensoep 

Pasteitje 
      kip champignon-ragout, 
bakje salade, puntzakje friet 

      en tomatensoep

Broodje hamburger speciaal
gepaneerd, mayo, curry,

puntzakje friet en tomatensoep

Toast champignons
spekjes, uien, champignonsaus,
puntzakje friet en tomatensoep

Toast gerookte zalm
frisse dressing, puntzakje friet 

en tomatensoep 

Salade Oosterse kip
cashewnoten, puntzakje friet 

en tomatensoep

9,95 8,95

8,95 9,95

10,95 9,95

Lunchtips!
Tot 17.00 uur

 
De lekkerste van Tilburg!



Onze toppers!
Tot 17.00 uur

Uitsmijter Carrousel
wit brood | ham | kaas | broodje kroket | tomatensoep

13,95

Boeren uitsmijter 
bruin brood | spekjes | uien | champignons | kaas

12,95

Club kip & bacon 
wit brood (bruin: +50 cent) | dipsaus | tortillachips

12,95

Broodje carpaccio
Parmezaanse kaas | truffelmayo | waldkornbol (+50 cent)

Broodje kip teriyaki 
paprika | cashewnoten | waldkornbol (+50 cent)

Vegetarisch? Vegetarisch? 
Vraag naar onze Vraag naar onze 
speciale kaart!speciale kaart!

10,95

10,95
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Onze toppers!
Tot 17.00 uur

Tosti Carrousel
wit brood (bruin: +50 cent) | ham | kaas | spekjes | uien | 

champignons | spiegelei

9,95

Twee Brabantse kroketten
dikke witte boterhammen (bruin: +50 cent) | potje mosterd 

Schnitzel 
bakje salade | champignonsaus | frietjes 

Kipsaté
bakje salade | satésaus | kroepoek | frietjes

13,95

9,95

13,95 Fr
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Vraag naar onzeVraag naar onze
lunch Aanbieding!lunch Aanbieding! 



Bedankt dat je bij ons Bedankt dat je bij ons 
te gast bent!te gast bent!


