
Wie zijn wij?  

Wij zijn de Bossche Locals en als echte locals weten wij 
waar je met jouw gezelschap moet zijn in 
‘s-Hertogenbosch. Wij zijn er om de invulling van jullie 
dag geheel te verzorgen naar jullie wensen. We kennen 
alle hotspots, highlights, beste plekken om te 
vergaderen en leukste activiteiten in de regio. 
 
Wat kunnen wij voor jou betekenen? 

We helpen je graag met de invulling van een compleet 
verzorgde dag, dagdeel of lang verblijf. Vanzelfsprekend 
in de bekende Bossche Bourgondische sfeer, inclusief 
mooie wijnen en heerlijke gerechten in één van onze 
sfeervolle ‘huiskamers’. Voor kleine of grote zakelijke 
gezelschappen, bedrijfsuitjes, events of een familiedag. 
Samen met onze partners zorgen we voor een complete 
invulling en de perfecte match tussen cuisine en cultuur.  

Lees snel verder en ontdek welke activiteiten, 
arrangementen en entertainment we kunnen aanbieden.

Bossche Locals 
Korte Putstraat 10
5211 KP ‘s-Hertogenbosch

info@bosschelocals.nu
www.bosschelocals.nu
073 303 5700

W I E  W E E T  E R  B E T E R  W A A R  J E  M O E T  Z I J N  I N  D E N  B O S C H

Activiteiten

BEZOEK WIJNGOED WOLF 
 

Gelegen op historische gronden van de 
Meierij van ’s-Hertogenbosch.

Te boeken vanaf 10 personen 
O utdoor

BOSSCHE BOLLEN WORKSHOP 
 
Maak de enige echte Bossche Bollen als 
een ware bakker. 
Te boeken vanaf 8 personen 
Indoor

BOSSCHE CITY GAME 
 

Vermoedelijk is er een seriemoordernaar 
bezig in ons normaal zo veilige stadje.

Te boeken vanaf 15 personen 
O utdoor

COCKTAIL WORKSHOP 
 
Bij Cote Bar Bistro krijg jij van een 
expert de cocktail workshop.
Te boeken vanaf 10 personen
Indoor

FIETSEN
 

Verken de omgeving met de tandem, 
step, fiets of een ander vervoersmiddel.

Te boeken vanaf  8 personen
O utdoor

MYSTERY PUZZLE GAME 

Er is een beruchte moord gepleegd. 
Werk samen om de moord op te lossen.

Te boeken vanaf 15 personen 
Indoor

MOORD OP DE BOSSCHE LOCAL 
 

NIEUW! Wie heeft de Bossche Local 
vermoord? Help de recherche mee

Te boeken vanaf 3 personen. 
Indoor

PERFECTE PLAATJE

Leer hoe je de mooiste foto’s maakt met 
je mobiel en breng het meteen in praktijk.

Te boeken vanaf 10 personen 
O utdoor

PINDAKAAS WORKSHOP

Ga zelf pindakaas maken in de enige 
echte pindakaas winkel!

Te boeken vanaf 6 personen  
Indoor

PUBQUIZ 

Gegarandeerd gezelligheid! We bieden je 
keuze uit 5 verschillende thema’s.

Te boeken vanaf 15 personen 
Indoor

VAREN 

Kom je onze mooie stad verkennen per 
water? Informeer naar de mogelijkheden!

Te boeken vanaf 8 personen 
Indoor



Activiteiten

WORSTENBROOD WORKSHO|P

Bak je eigen echt Brabantse worsten-
broodjes en neem ze mee naar huis!

Te boeken vanaf 8 personen 
Indoor

WANDELEN
 

Wandel door de mooie steegjes en laat je 
verwonderen door onze mooi stad!

Te boeken vanaf 8 personen
O utdoor

CASINO NIGHT

Hele avond de luxe van een nacht in Las 
Vegas in een van onze huiskamers. Com-

pleet verzorgd met gerechten, dranken 
en cocktails.

SPETTERENDE AVOND

In onze huiskamers kun jij met je 
collega’s of relaties een heerlijke avond 
beleven. Voor gezelschappen vanaf 10 

tot 250 gasten.   

VERGADEREN

Vergaderen in de gezelligste straat van 
Nederland! 

Huiskamers

Arrangementen

Entertainment
Bij Bossche Locals komt alles samen. 
Cultuur, Cuisine en Events. Uiterst sfeervolle ‘huiskamers’ 
bij drie toonaangevende restaurants in de Korte Putstraat: 
de gezelligste straat van Nederland. Wij maken van jouw 
zakelijke bijeenkomst, vergadering, bedrijfsuitje en/of 
teambuildingactiviteit een ongekend succes. Nemen je alles 
uit handen. En zijn steengoed in arrangementen die 
precies op het lijf van jouw bedrijf of organisatie 
geschreven zijn. De mogelijkheden zijn nagenoeg oneindig. 
In hartje ’s-Hertogenbosch, de meest bourgondische en 
mooiste stad van het Zuiden. Welkom!

Wil je graag komen vergaderen of wil je 
bijvoorbeeld graag je nieuwste boek 
komen presenteren en heb je hiervoor 
extra benodigdheden nodig? Ook bij ons 
is dit geen probleem! Je kunt namelijk een 
scherm met beamer en microfoon bij ons 
huren. Ook bestaat de mogelijkheid onze 
nieuwe 75 inch tv huren. 

Heb je een feestje gepland? Ook dan hebben 
wij tal van mogelijkheden! Boek onze eigen 
huis DJ en je hebt gegarandeerd een feestje! 
Heb je liever een band of een zanger? Ook 
dit is geen enkel probleem! Informeer bij ons 
wat wij hierin kunnen betekenen voor jouw 
evenement en we maken samen er 
gegarandeerd een groot succes van! 

Onze huis DJ’s maken 
er een feestje van!  
Informeer naar de 

mogelijkheden.

 Boek Familie de 
Bruyn en zij spelen 

live verzoeknummers 
voor jullie. 

Niels en Martijn 
staan voor je klaar 

en spelen sfeervolle 
muziek.   



Arrangementen
ROELS 

Lunch arrangementen 
Lunch plateau 15.50 - te reserveren 
vanaf 8 personen
Mini sandwiches 14.50 - te reserveren vanaf 
20 personen

Borrel gerechten  
Mixed platter 5.50
Puntzak friet 3.50
Twisterfriet, parmezaan truffel 4.50
Mini slider 5.50
Roels sate 6.50
Mini Roels hotdog 5.50
Brioche garnalenkroket 6.50
Borrelgarnituur 4.50

Keuze menu  
Ons keuze menu wordt geserveerd vanaf 8 
tot en met 35 personen en heb je keuze uit 
3 voorgerechten, 4 hoofdgerechten en een 
dessert voor een prijs van €30,50 per per-
soon. 

Tasting menu  
Dit is een 6-gangenmenu en wordt geser-
veerd tot 250 personen. De kosten hiervoor 
bedragen €35,50 per persoon.

Dranken arrangementen 
Wij hebben basis of luxe drank arrangemen-
ten die je bij ons af kan nemen. Informeer 
naar de mogelijkheden en de prijzen. 

Arrangementen
ZOETELIEF 

Lunch arrangementen 
3-gangen high wine 37.50 - te reserveren 
vanaf 2 personen
Mini sandwiches 16.50 - te reserveren vanaf 
25 personen
Lunch plateau 17.50 - te reserveren 
vanaf 8 personen

Borrel gerechten  
Proef Zoetelief 9.50
Proef Zoetelief vega 6.50
Zoetelief friet 4.50
Zoetelief friet met rendang 7.50
Mini slider 6.50
Mini pizza tonijn 6.50
Iberica hotdog 6.50
Borrelgarnituur 4.50

Keuze menu  
Ons keuze menu wordt geserveerd vanaf 8 
tot en met 35 personen en heb je keuze uit 
3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en een 
dessert voor een prijs van €44,50 per per-
soon. 

Tasting menu  
Dit is een 7-gangenmenu en wordt geser-
veerd tot 250 personen. De kosten hiervoor 
bedragen €46,50 per persoon.

Dranken arrangementen 
Wij hebben basis of luxe drank arrangemen-
ten die je bij ons af kan nemen. Informeer 
naar de mogelijkheden en de prijzen. 

Arrangementen
COTE 

Lunch arrangementen 
Mini sandwiches 15.50 - te reserveren 
vanaf 15 personen
Cote lunch plateau 16.50 - te reserveren 
vanaf 8 personen
Brunch 24.50 - te reserveren vanaf 
15 personen

Borrel gerechten  
Paris plateau 6.50
Oesters 3.50
Brioche steak tartaar 5.50
Brioche gamba kroket 4.50 
Tartaar tonijn klein 7.50
Mini wagyu slider 6.50
Franse uiensoep 4.00
Borrelgarnituur 4.50

Keuze menu  
Ons keuze menu wordt geserveerd vanaf 8 
tot en met 35 personen en heb je keuze uit 
3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 
2 desserts voor een prijs van €36,50 per 
persoon. 

Tasting menu  
Dit is een 6-gangenmenu en wordt geser-
veerd tot 250 personen. De kosten hiervoor 
bedragen €46,50 per persoon.

Dranken arrangementen 
Wij hebben basis of luxe drank arrangemen-
ten die je bij ons af kan nemen. Informeer 
naar de mogelijkheden en de prijzen. 



ZOETELIEF 

Zoetelief
Korte Putstraat 10
5211 KP ‘s-Hertogenbosch

info@zoetelief.nu
www.zoetelief.nu
073 691 1430

ROELS 

Roels eten en drinken
Korte Putstraat 6
5211 KP ‘s-Hertogenbosch

info@roels.nu
www.roels.nu
073 690 0057

COTE 

Côte bar bistro
Korte Putstraat 4
5211 KP ‘s-Hertogenbosch

info@cote.nu
www.cote.nu
073 303 5789


