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OSWACHTERPLANK

OORGERECHTEN

Mandje brood

V

5,00

Met smeersels uit eigen keuken

Bosplankje

Vlees

Gerookte rib eye, Diverse ham en worst soorten,
BBQ worst nacho, Soepje, Pinchospies

9,25

Tapas plankje met tomatensoepje, huisgemaakte
aardappelsalade belegd met gerookte zalm, garnaaltjes
in knoflooksaus met rode peper en landbrood

Vis

S

Vis & vlees

9,95

Gamba's, Gerookte zalm, Sashimi van gegrilde tonijn, Soepje

Gerookte rib eye, Huisgerookte zalm tartaar, Gamba's,
BBQ worst nacho, Soepje

OEPEN

Tomatensoep

9,50

V

*alle bovenstaande prijzen zijn voor gerechten per persoon vanaf
2 personen alleen per tafel te bestellen

6,25

Vers gemaakte tomatensoep op basis van pomodori
tomaat geserveerd met landbrood en boter

Uiensoep

9,75

Smokey BBQ burger

Blackpepperbun - sla - tomaat - smokey BBQ saus - uienringen
- crispy bacon

Truffel Burger

13,95

Spareribs

1 rib 18,50 of 1,5 rib 21,50
Malse spareribs afgelakt met onze eigen sweet and smokey
marinade

18,50

Wisselende soep op basis van de seizoenen

Heerlijke gemarineerde vleesspies

*Alle soepen worden geserveerd met landbrood en roomboter

Kipsaté spies

V

9,75

Frisse salade met jonge geitenkaas, walnoten, huisgemaakte
croutons en honing dressing

Scampisalade

11,75

Frisse salade met lauw warme scampi's, huisgemaakte
knoflook croutons, zongedroogde tomaatjes en
pestomayonaise

Caesar salade

9,95

Gegrilde maiskip- uitgebakken spek- homemade croutonsgekookt ei- creme van sjalot- litte mesclun sla

A

Beef carpaccio salade

9,50
Rijkelijk belegd met pijnboompitjes- parmezaanse kaaszongedroogde tomaatjes- homemade truffelmayo- mesclun sla

12,95

Cheddar Cheese - sla - tomaat - augurk - gebrande uienringen burger relisch saus

Mooie dikke steak van de grill met saus naar keuze

Tournedos 200g 30,50 of 300g 38,95 30,50

16,50
17,50

19,50

Super mals uit de voorpoot van het rund

H

Steakplank

*Hoofdgerechten uitbreiden naar surf en turf + 4,00

20,10

Tip van de chef met truffelsaus

OOFDGERECHT PASTA

Pasta Carbonara

11,50

Eigen stijl met spekjes, parmezaanse kaas en verse kruiden

Pasta scampi

Vleesplank
Spareribs, Spies van kippendij, Spies van varkenshaas,
BBQ worst nacho, Pinchospies, Diamanthaas

Visplank

17,95
18,95

Surf & Turf plank
Diamanthaas, Varkenshaas, Gamba's, Zalm

19,50

*Bovengenoemde prijzen zijn per persoon, incl salade en verse frietjes,
vanaf 2 personen enkel per tafel te bestellen.

Pasta veggie muchroom

V

12,50

Sud and sol tomaatjes, knoflook, champignons, lente
uitjes en verse kruiden. Afgemaakt met parmezaanse
kaas

Familiefeest, vergadering of bedrijfsborrel? De Boswachter biedt diverse arrangementen aan voor zowel kleine als
grote gezelschappen. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee!

V

Allergieën of dieetwensen? Geef dit aan bij onze medewerkers.

Kipnuggets - verse frietjes - appelmoes en mayo

7,50

Pasta met saus naar keuze

V

Keuze uit: Bolognese, Carbonara of Veggie muschroom

Kinderpizza magarita

V

6,50
6,50

Een kleine variant voor onze jongste gasten

N

AGERECHTEN

Coupe Amarena
Vanille-ijs, Amarena-ijs, slagroom, saus en warme kersen

Coupe Karamel
Vanille-ijs, karamelijs, blokjes karamel, slagroom en saus

H

Coupe Boswachter

OOFDGERECHT VIS
12,50

7,50
7,50
8,50

Kokosijs, ananasijs, vers fruit , slagroom en boswandelinglikeur

Coupe Go Nuts

7,50

Walnootijs, kokosijs, vanille-ijs, notenmix, slagroom en moccasaus

Kibbeling is een van onze specialiteiten! Dagvers van
kabeljauwfilet met onze eigen viskruiden en huisgemaakte
remouladesaus geserveerd met frietjes en een schijfje citroen

Dame Blanche

Vispotje

Huisgemaakte chocolademousse 6,50

18,95

bereid op klassieke wijze met een saus van witte wijn en
verse kruiden

V = VEGETARISCH

5,50

Kipnuggets menu

13,50

Fish & chips

Zalm van de grill, Spies gamba's, Kibbeling van kabeljauw,
Visspies

5,00

Frikandel - verse frietjes - appelmoes en mayo

Verse scampi's, knoflook, peterselie en parmezaanse kaas

18,50

Diamanthaas, Runderhaasspies, Diamanthaasspies, Rib eye

Frikandel menu

Kibbeling - verse frietjes en mayo

Kipsaté van kippendij met homemade atjar, satésaus en
gefrituurde uitjes

OOFDGERECHT PEELPLANK

4,25

Kibbeling menu

14,00

Varkenshaasje

V

Vers gemaakte tomatensoep

Classic cheese burger

Diamanthaasspies

Geitenkaas salade

Tomatensoepje

Rib eye 180g 20,50 of 200g 22,50

Diamanthaas

Malse stuk van het rund, fijne structuur en enorm veel smaak
aan een spies

H

INDERMENU

Gegrilde biefstuk van de ossenhaas- gebakken
champignons- gnocchi- jus van truffel

Soep van de chef

S

S

K

TEAKS

Truffelmayonaise - bacon - sla - parmezaanse kaas - tomaat

Runderhaasspies

Soep gemaakt van Hollandse garnalen naar authentiek
Frans recept, geserveerd met cremefresch, lente uitjes
en peterselie

ALADES

14,25

Oostenrijkse schnitzel 250 gram geserveerd met citroen en
saus naar keuze

7,25

Garnalenbisque

OOFDGERECHT VLEES

Schnitzel

7,95

Volgens traditioneel recept

H

Catch of the day
In overleg met onze vis leverancier en op basis van het seizoen
kijken wij wat er deze week weer in de netten zit!

SUPPELEMENTEN
Verse groenten € 3,50
Gebakken aardappeltjes € 3,50

SAUZEN

Championsaus, pepersaus,
stroganoffsaus, wittewijnsaus,
truffelsaus & satesaus

7,50

Vanille en chocoladeijs met slagroom en warme chocoladesaus

Kaasplankje

9,75

Verschillende soorten kaas van kaasboerderij Mertens met
bijpassend garnituur
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