
meta maze en rooftop



i’ve
waited
to
show
you
this...

https://vimeo.com/288321483


Doloris’ Meta Maze is dé nieuwe 
creatieve trekpleister van Tilburg. Het 
surrealistische maze wat zich hierin 

huisvest is uniek in de wereld en prikkelt 
je zintuigen op zo’n manier dat dit tot een 

nieuwe kijk op de wereld kan leiden.

Op deze unieke locatie, op 20 meter 
kunnen gasten ontspannen en genieten 
van de skyline van Tilburg. Het rooftop 

restaurant samen met het dakterras, met 
360° uitzicht, maken Doloris een van de 

grootste rooftops in de Benelux.

meta maze rooftop



Doloris’ Meta Maze, het 
surrealistische kunstdoolhof 

opende in het voorjaar van 2019 haar 
deuren. Naar de realisatie van deze 
unieke kunst-attractie werkten 20 
internationale kunstenaars samen 

uit verschillende disciplines en 
achtergronden om deze one-of-a-

kind ervaring te realiseren. Doloris’ 
creatieve complex is een nieuwe 

trekpleister voor regionaal en 
internationaal publiek.

Bekijk rechts: The making of: Doloris 
en de ervaringen van bezoekers van 

Peristal Singum.  

https://vimeo.com/313788560
https://vimeo.com/313816186


Ticketprijzen (incl. BTW) 
Deur                    20,00 
Online                    19,00 
10 tot 19 personen                 *18,00 
20 personen of meer                *17,00 

Extra optie: 
Ticket in luxe doosje (max. 20 per doosje)             5,00 

meta maze

m.u.v. zaterdagen



De keuken serveert wereldse smaken in 
een all-day menu. Dit is dé plek in Tilburg 

waar authentiek streetfood, creatief 
gepresenteerd wordt in uiteenlopende 

kleine gerechten. Van borrelen of dineren 
met vrienden, tot teamevents of workshops 

icm een bezoek aan Doloris’ Meta Maze, 
niets is onmogelijk en we kijken graag 

samen met je mee over de invulling hiervan.

Bekijk links: 
The making of: Doloris episode 3.

https://vimeo.com/326611402


Drank op afkoop luxe**    
Per uur                per persoon

**(Speciaal)bier, huiswijn, mixdrank, frisdrank, koffie, thee

Doloris’ Rooftop brengt keukens van over de hele wereld samen voor een unieke 
smaakbeleving. Authentiek street food, creatief gepresenteerd in uiteenlopende 
kleine gerechten die je kan delen met al je vrienden of familie. Hierbij kun je denken 
aan bao’s, torpedo gamba’s, rendang, happy spring rolls of Jamaican chicken satay. 

rooftoprooftop

12,50

Borrel arrangement
Streetfood bites       per persoon
Vier bites per persoon

Drank op afkoop*    
3 uur                 per persoon

*Bier, huiswijn, frisdrank, koffie, thee

Lunch   
Shared tasting menu  per persoon
Een selectie van de kaart om te delen.

Shared tasting menu   per persoon
Reis door de kaart met een zoete afsluiter.

6,00

32,50

39,50

32,50

28,50

24,50

16,50

Ieder uur extra is 8,50 per persoon, per uur

Shared tasting menu  per persoon
Reis door de kaart met warme en koude gerechten en zoete afsluiter. 

Bij dit menu deel je alle gerechten met je tafelgenoten. Tot 15 personen.

Walking dinner deluxe  per persoon
Uitgebreide reis door de kaart in vijf rondes met zoete afsluiter,

waarbij je alleen de eerste gang deelt met je tafelgenoten.

Walking dinner   per persoon
Uitgebreide reis door de kaart in vier rondes met zoete afsluiter,

waarbij je alleen de eerste gang deelt met je tafelgenoten.

Diner



Spoorlaan 21
5038 CB Tilburg

itsme@doloris.nl
013 208 4058

www.doloris.nl
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