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Mandje brood    
Landbrood wit/bruin met diverse smeersels 

Proeverij de Boswachter 
Kleintje carpaccio, kleine vitello tonnato, gamba’s knoflook

Porta Bella 
grote verse champignons gevuld en gegratineerd uit oven

Scampi’s of z’n lekkerst
scampi’s, knoflook, verse kruiden verrassend lekker

Vitello Tonnato
dun gesneden kalfsvlees met een romige tonijnsaus en kappertjes

 

Carpaccio
pijnboompitjes, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, 

truffelmayo 

OORGERECHTV
12,25

5,50

8,75

8,50

9,50

9,50

Geitenkaas salade V
Frisse salade met jonge geitenkaas, walnoten, huisgemaakte croutons en een overheerlijke 

honing dressing

Scampisalade
Frisse salade met lauwwarme scampi’s, huisgemaakt knoflook croutons, zongedroogde 

tomaatjes en een fijne pestomayonaise 

Beef Carpaccio salade
Rijkelijk belegd met pijnboompitjes, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, homemade 

truffelmayo mesclun sla

ALADES
9,75 ( maaltijdsalade 15,25 )

11,75 ( maaltijdsalade 16,75 )

11,75 ( maaltijdsalade 16,75 )

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!

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 VPAFamiliefeest, 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!

Plankgerechten bij voor- en hoofdgerechten
zijn alleen te bestellen vanaf 2 personen.

Visplank 
Gamba’s, gerookte zalm en sashimi van gegrilde tonijn, 

Vleesplank
Kleintje carpaccio, kleine vitello tonnato, gamba’s knoflook

Vis- & Vleesplank 
Gerookte rib eye, huisgemaakte zalmtartaat, gamba’s, soepje 

OORGERECHT PLANKV
12,75p.p.

13,20p.p.

13,00p.p.

Tomatensoep
Vers gemaakte tomatensoep gemaakt op basis van pomodori 

tomaat geserveerd met landbrood en roomboter 

Uiensoep
Volgens traditioneel recept gegratineerd uit de over  

Vissoep
Goed gevulde vissoep met al het lekkers uit onze Noordzee 

Goulashsoep
vertrouwde receptuur stevig gevuld 

Boswachtersoep
stevige bonensoep heerlijk tijdens deze winterse dagen 

Soep van de Chef
wisselende soepen passend bij dit jaargetijde

OEPS
6,50

7,95

8,25

7,50

7,95

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!



Steakplank 
Diamanthaas, runderhaasspies, diamanthaasspies en

rib eye  

Vleesplank
sparerib, spies van kippedij, bbq worst nacho, pinchospies 

en diamanthaas 

Visplank
zalm van de grill, spies gamba. Kibbeling van kabeljauw en

visspies

Surf & Turf
Diamanthaas, Varkenshaas, gamba’s en Zalm 

OOFDGERECHT PLANKH
21,20p.p.

24,00p.p.

22,20p.p.

22,75p.p.

Smokey bbq burger
Blackpepperbun - sla - tomaat - smokey BBQ saus - uienringen 

- crispy bacon

Truffel burger
Truffelmayonaise - bacon - sla - parmezaanse kaas - tomaat 

Classic Cheese
Cheddar Cheese - sla - tomaat - augurk - gebrande uienringen - 

burger relisch saus

 

URGERB
18,25

17,95

17,95

V

Spare Rib 1 rib 20.75    1,5 rib 24.95
Malse spareribs afgelakt met onze eigen sweet and smokey 

marinade  

Schnitzel
Oostenrijkse schnitzel 250 gram geserveerd met citroen en 

saus naar keuze  

Diamanthaas spies
Heerlijke gemarineerde vleesspies 

Kipsatespies
Kipsaté van kippendij met homemade atjar, satésaus en 

gefrituurde uitjes

Varkenshaasje
Tip van de chef geserveerd met truffelsaus

Stoofpot
Rundvlees met champignons en uien

OOFDGERECHT VLEESH
19,95

18,95

18,50

19,75

17,50

Tournedos 200gr 34.95    300gr 41.50 
Gegrilde biefstuk van de ossehaas

Diamanthaas    200gr 24.50    300gr 28.50  
Bijzonder mals, van grasgevoerde ierse runderen

Short Rib 350gr 28.50    500gr 35.75  
Heerlijk mals rundvlees 

TEAKS

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 V HAFamiliefeest, 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!

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een
frisse salade en verse friet en verse gewokte groenten.

Sauzen: kreeftensaus, stroganoffsaus, hollandaise saus, 
pepersaus, champignonroomsaus, satesaus rodewijn saus.



V

ASTAP
14,25Pasta Carbonara

Eigen stijl met spekjes, parmezaanse kaas en verse kruiden

Pasta scampi
Verse scampi's, knoflook, peterselie en parmezaanse kaas

Pasta veggie muchroom v
Sud and sol tomaatjes, knoflook, champignons, lente uitjes en verse 

kruiden. Afgemaakt met parmezaanse kaas

Pasta bolognaise
Sud and sol tomaatjes, knoflook, champignons, lente uitjes en 

verse kruiden. Afgemaakt met parmezaanse kaas 

16,25

15,25

17,00

Fish en Chips
Kibbeling is een van onze specialiteiten! Dagvers van

kabeljauwfilet met onze eigen viskruiden en huisgemaakte 

remouladesaus geserveerd met frietjes en een schijfje citroen

Vispotje
Goed gevuld met onze overheerlijke kreeftensaus

Tongfilet 2 filet 17.95    3 filet 21.75 
2 filet bereidt in echte boter afgeblust met witte wijn

Zalmmoot
van de grill met citroen 

Catch of the day 

OOFDGERECHT VISH
16,50

22,75

19,95

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

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

Coupe Boswachter 
Kokosijs, mango ijs, vers fruit , slagroom en boswandelinglikeur

Coupe Go Nuts 
Walnootijs, kokosijs, vanille-ijs, notenmix, slagroom en moccasaus

Dame Blanche
Vanille en chocoladeijs met slagroom en warme chocoladesaus

Huisgemaakte chocolademousse

Creme brulle
Zachte vanilleroom met een krokant laagje van suiker

AGERECHTN
9,50

9,50

10,50

9,50

9,50

8,50

7,75

Koffie Compleet
Met seizoens parfait en brownie 

Irish Coffee
Vanille-ijs, karamelijs, blokjes karamel, slagroom en saus

Spanish Coffee
Kokosijs, mango ijs, vers fruit , slagroom en boswandelinglikeur

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

Italian Coffee
Vanille en chocoladeijs met slagroom en warme chocoladesaus

OFFIEK
7,50

9,25

7,50

7,50

7,50


