Zin in een keer wat anders?

Broodjes

Ontbijt 2 Share een tafel vol met ontbijtlekkernijen
om gezellig te delen inclusief een drankje

p.p. € 13,95

Lunch 2 Share

een verrassingslunch van 3 gangen om gezellig
samen te delen
p.p. € 15,95

Twaalf uurtje

bospaddenstoelensoep, drie luxe kleine broodjes
met variërend beleg

Carpaccio

met truffelmayonaise, pecorino, pijnboompitten
en rode ui

Voor bij de koffie
Iedere dag vers uit eigen keuken!
Vraag naar onze lekkernijen van vandaag

Broodje van de dag

Soepen

Pulled Pork

Bospaddenstoelensoep
onze beroemde klassieker

Soep van de dag

Regelmatig een nieuwe creatie van onze chef

regelmatig een nieuwe creatie van onze chef

€ 4,95

langzaam gegaard varkensvlees met coleslaw en
een homemade BBQ sausje

€ 5,50

Geitenkaasburger

op een rozemarijnbroodje met honing en noten

Voorjaarsspecials
Salade di Parma

met pesto, zongedroogde tomaten, olijven en feta

Veggie Salad

met geitenkaas, honing, walnoten en druifjes

€ 11,95
€ 10,95

Bosbrandje

kippendijtjes gemarineerd in een pittige marinade

Roombrie

uit de oven met zongedroogde tomaatjes en salsa

Zalm Sandwich

met roomkaas, komkommer en rode ui

€ 9,95

€ 8,45

€ 8,45

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,50

€ 9,95

Robuuste Tosti’s geserveerd op boerenbrood
Classic Tosti met kaas en ham
Tosti Brie met honing en walnoten
Tosti de ‘Bosrand’ met kaas, ham, Italiaanse

€ 5,25
€ 5,75

Tonijnsalade

huisgemaakt met kappertjes, appel en rode ui

Sandwich Boeren-eiersalade

met vers gekookte eieren en uitgebakken spek

kruiden, zongedroogde tomaatjes en tomatensalsa € 5,75
Tosti van de dag regelmatig een nieuwe creatie
van onze chef
€ 5,75

Kroketten

Uitsmijters

Kinderen

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

€ 12,95

vanaf € 6,00

twee rundvleeskroketten op boerenbrood

Kroket of Frikandel

met friet, mayonaise en een verrassing!

Kinderpannenkoek

met poedersuiker, stroop en een verrassing!

Kindertosti

met kaas en ham

€ 7,50

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95
€ 5,95
€ 3,25

Glutenallergie? Wij hebben ook glutenvrij brood en soep

