Voor bij de koffie
Appeltaart

uit eigen keuken, royaal gevuld met stukken appel

Broodjes
€

3,75

€

2,10

€

2,65

luchtig toefje voor de appeltaart of bij onze koeken €

0,60

Kokosmakroon

zelfgebakken luchtige kokoskoek

Homemade American Cookie

gevuld met stukjes chocolade en noten

Slagroom

Ontbijt
4 items te kiezen:
- een drankje (koffie, thee, melk of een sapje)
- een vers afgebakken broodje kaas, ham of spek
- een vers afgebakken broodje met zoetwaren
- een vers afgebakken broodje ei (gekookt/gebakken)
- een vers afgebakken croissant met roomboter
- homemade pancakes met maple syrup
- warme havermout met een healthy garnering
- vers fruit
€
Ontbijt 2 Share een tafel vol met ontbijtlekkernijen
om gezellig te delen inclusief een drankje
p.p. €

Soep van de maand

iedere maand een nieuw soepje van onze chef

met gerookte zalm, tonijn en een frisse dressing

10,95
12,95

huisgemaakt met kappertjes, appel en een vers
gekookt ei

langzaam gegaard varkensvlees met coleslaw en
een BBQ sausje

Geitenkaasburger

op een rozemarijnbroodje met honing en noten

iedere maand een verrassend nieuw broodje
€ 4,95
€ 5,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,95

€ 7,95

€ 8,25

Carpaccio

met basilicumpesto, pecorino en pijnboompitten

€ 8,95

Twaalf uurtje

bospaddenstoelensoep, drie luxe kleine broodjes
waarvan één belegd met een kroket

11,95

€

11,95

een verrassingslunch van 3 gangen om gezellig
samen te delen
p.p. €

13,95

met warme kippendijtjes en een oosterse dressing

Tonijnsalade

Broodje van de maand

€

Oriental Chicken Salad

€ 6,95

Pulled Pork

11,95

met warme krokante geitenkaas en honing

twee rundvleeskroketten op boerenbrood

kippendijtjes gemarineerd in een piri piri marinade € 7,95

€

Veggie Salad

Kroketten

Bosbrandje

Zomerspecials
Fish Salad

€ 6,95

uit de oven met zongedroogde tomaatjes en salsa

Soepen
onze beroemde klassieker

met vers gekookte eieren en uitgebakken spek

Roombrie

Build-a-Breakfast maak een eigen ontbijtje door

Bospaddenstoelensoep

Sandwich Boeren-eiersalade

€ 12,95

Uitsmijters

Geserveerd op boerenbrood
Keuze uit naturel, kaas, ham en/of spek

vanaf € 6,00

Lunch 2 Share

Kinderen

Robuuste Tosti’s geserveerd op boerenbrood

Kroket of Frikandel

Classic Tosti met kaas en ham
Tosti Brie met honing en walnoten
Tosti de ‘ Bosrand’ met kaas, ham, Italiaanse

Kinderpannenkoek

kruiden, zongedroogde tomaatjes en tomatensalsa
Tosti van de maand iedere maand een nieuwe
tosti van onze chef

€ 5,25
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

met friet, mayonaise en een verrassing!
met poedersuiker, stroop en een verrassing!

Kindertosti

met kaas en ham

€ 6,95
€ 5,95
€ 3,25

Glutenallergie? Wij hebben ook glutenvrij brood en soep

