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Ham en kaas 5,25
Extra dikke boterhammen belegd met ambachtelijke 
slagersham en streekkaas 

Hawai 5,50
Extra dikke boterhammen belegd met ambachtelijke 
slagersham, streekkaas en ananas 

Geitenkaas 6,25
De verrassing onder onze boerentosti’s, rijkelijk belegd met 
jonge geitenkaas en homemade pesto 

OERENTOSTIB

Mixplank de Boswachter
Combinatie van onze borrelkaart 

Mandje brood
Dik vers landbrood met diverse smeersels 

Kibbeling
Vers bereid van dagverse kabeljauw met huisgemaakte 
remoulade saus 

ORRELKAARTB

Ambachtelijke bitterballen
8 stuks ( overheerlijk ) met mosterd en mayonaise 

Chrispy Chicken strips
Mayonaise, chimchurrie salsa, rode uitjes en jalapenos 

Nacho’s   
Keuze cheese, hot of veggy 

Nacho’s Pulled Porck
Pulled porck, cheese, bbq saus, en room 

Vlammetjes
8 stuks met zoetzure chilisaus 

Calamaris inktvisringen
Wij maken deze vers naar spaans recept, geserveerd 
met citroen, zeezout, en aioli 

Restaurant De Boswachter | Provincialeweg 2 | 5993 RG Maasbree
+31 (0)77 465 1204 | info@restaurantdeboswachter.nl

www.restaurantdeboswachter.nl
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(Hot)

Let op: voor 2 a 3 personen 

Smokey BBQ 8,25
Blackpepperbun, sla, tomaat, smokey bbq saus, uienringen, 
crispy bacon 

Classic Cheese 8,25
Blackpepperbun, cheddar cheese, sla, tomaat, augurk, 
uienringen, burger relisch saus 

Sateburger 8,25
Blackpepperbun, satesaus, gefrituurde uitjes, tomaat, 
komkommer, homemade atjar 

BURGERS BITES&

optioneel een schaaltje friet

Dik belegde boterham gezond 6,75
Jong belegen streekkaas, ambachtelijke slagersham, 
komkommer, romatomaat, en een eitje 

Chef’s choice Carpaccio 9,25
Dik belegde boterham met carpaccio, pijnboompitjes, 
parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde tomaat 
en truffelmayonaise 

Belegde boterham met zalm scampi 7,95
Noorse gerookte zalm en onze eigen knoflook scampi salade 

OTERHAMMENB
*Keuze uit wit & bruin brood  /  vega mogelijk

UNCHKAARTL

OEPJESS
Tomatensoep 5,95
Huisgemaakt op basis van pomodori tomaat 

Boswachtersoep 6,50
Goed gevulde bonensoep volgens traditioneel recept 

Soep van de chef 5,50
Wisselende soep op basis van het seizoen 

*al onze soepen worden geserveerd met landbrood en boter 

Scampi salade 14,75
Frisse salade met lauwwarme scampi’s, huisgemaakte 
knoflook croutons, zongedroogde tomaatjes en 
pestomayonaise  

Beef carpaccio salade 15,50
Pijnboompitjes, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 
rucola, truffelmayonaise, huisgemaakte knoflook croutons 

Geitenkaas salade 14,50
Frisse salade van jonge geitenkaas, walnoten, huisgemaakte 
knoflook croutons, en een overheerlijke honingdressing. 

ALADE’SS

Boswachterspalet 12,50
Tomatensoep, vers gebakken eitje, ambachtelijke 
rundvleeskroket, landbrood, mosterd/mayonaise 
en een frisse salade 

Oer hollandse uitsmijter 

7,50
Met ambachtelijke slagersham en streekkaas 

2 eieren..........................................................................................

3 eieren..........................................................................................

Kipreepjes met landbrood 14,50
Op de plaat krokant gebakken kipfiletreepjes, satesaus, 
landbrood, homemade atjar, gebakken uitjes, 
en een frisse salade 

UNCHGERECHTENL

7,75

2 Rundvlees kroketten 7,25
Geserveerd met landbrood, boter en een frisse salade  
(ook in vega variant te verkrijgen) 

Kibbeling 6,75
Een van onze specialiteiten, dagvers van kabeljauwfilet, 
met onze eigen viskruiden en huisgemaakte remouladesaus 
*optioneel een schaaltje friet  

AFamiliefeest, 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 = vegetarisch
Allergieën of dieetwensen? Geef dit aan bij onze medewerkers.

V

V


