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

Restaurant De Boswachter heeft ook vegetarische
gerechten om uit te kiezen! Als u trek heeft
in één van deze gerechten? Kies dan het 
gerecht met een 

Varkenshaas
Gegratineerd met brie, in een fijne appelstroopsaus 
met appel  

OOFDGERECHTH
Tournedos
Gegrilde biefstuk van de ossenhaas, gebakken 
bospaddestoelen, gnochi-jus van truffel 

Haze bout
Met kruidkoek en een preiselbeerensaus 

Hertenbiefstuk
In een zachte traditionele cognacsaus 

Zeebaarsfilet 
Met een huisgemaakte kreeftensaus 

Gegrilde zalmfilet
Met een beureblanc saus en vers gesneden bieslook 

Bospaddenstoelen risotto
Met rijpenaar kaas en rucola 

Pasta veggie mushroom  
Met sol tomaatjes, knoflook, champignons, lente uitjes, 
verse kruiden en afgemaakt met parmezaanse kaas 

*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met:
verse frietjes, gebakken aardappels, dennen appeltjes
verse groenten en frisse gemengde salade

22,50

34,50

28,75

28,75

22,75
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V

V

Tapasplank 
Soepje, aardappelsalade belegd met gerookte zalm, garnaaltjes 
in knoflooksaus met rode peper en rode ui landbrood

OORGERECHTENV
Trio van zalm
Gerookte zalm, gemarineerde verse zalm op een bedje van 
mesclun sla, begeleidt met onze huisgemaakte cocktailsaus  

Herten carpaccio
Met rijpenaar kaas, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes, 
rode ui, gemalen peper, truffelmayonaise van de chef

Vitello Tonato
Dun gesneden kalfsvlees met een overheerlijke 
tonijnmayonaise

Vegetarische salade
Rijkelijk belegd met dagverse producten 

Scampi salade
Frisse salade met lauw warme scampi’s, huisgemaakte 
knoflook croutons, zongedroogde tomaatjes,
afgegarneerd met pestomayonaise

10,25

12,75

13,75

11,50

9,50

13,75

V

Runderbouillon
Met verse tuinkruiden 

OEPENS
Velouté van groenten
Lichtgebonden groentensoep 

Heldere wildbouillon 
Met dagvers garnituur 

Tomatensoep
Volgens het recept van grootmoeder 

*Alle soepen worden geserveerd met vers landbrood en echte boter

6,25

6,25

6,25

5,95V
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Coupe amarena
Vanille ijs, amarenaijs, amarena saus en warme kersen  

AGERECHTENN
Huisgemaakte chocolademousse
Coupe de Boswachter
Kokosijs, ananasijs, vers fruit, slagroom en onze befaamde 
boswachterslikeur 

Crème brûlée
Een Franse pudding met een gekaramelliseerd laagje

Dame blanche
Vanille chocoladeijs met slagroom en warme chocoladesaus 

8,50

7,50
8,50

6,75

8,25
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Tomatensoepje

INDERMENUK
Frikandel menu 
Kibbeling menu
Pasta met saus naar keuze
Bolognese, carbonara of veggie mushroom 

Kinderpizza margarita

4,25
5,00

7,50
6,50

6,50V

V


