Lunch
Soepen
Tomatensoep 
Groentesoep 
Courgettesoep 
Mosterdsoep 
Broodplankje
met tapenade en kruidenboter 

Snacks
€ 4,15
€ 4,15
€ 4,40
€ 4,40
€ 4,25

Brood
Toscaanse Flaguette
met gerookte zalm en roomkaas 
Toscaanse Flaguette
met warm vlees en saté saus 
Toscaanse Flaguette
met mozzarella, tomaat en pesto 
2 Kroketten
met wit of bruin brood 
Gehaktbal
met wit of bruin brood 

€ 8,25
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,10
€ 6,30

Uitsmijters
Uitsmijter
ham of kaas of spek 
€ 6,95
Uitsmijter
half ham, half kaas 
€ 6,95
Uitsmijter Boszicht
ham/kaas met gebakken ui, champignon en
spek 
€ 7,95
Boerenomelet
met wit of bruin brood 
€ 8,10

Tosti’s
Tosti kaas 
Tosti ham/kaas 
Tosti Hawaii
ham/kaas/ananas 
Tosti Italiaans
chorizo/kaas/tomaat 

€ 3,20
€ 3,50
€ 3,80
€ 4,10

Portie gemengde bittergarnituur
(8 stuks 
Portie gemengde bittergarnituur
(12 stuks 
Portie bitterballen
(8 stuks) 
Portie bitterballen
(12 stuks) 
Bord friet
zonder 
Bord friet
met kroket 
Bord friet
met frikandel 
Bord friet
met gehaktbal 
Bord friet
met kipnuggets 6 stuks 
Schaaltje
mayonaise, curry of ketchup 
Schaaltje
satesaus 

€ 4,20
€ 6,20
€ 3,95
€ 5,60
€ 2,85
€ 4,70
€ 4,70
€ 6,30
€ 6,35
€ 0,50
€ 1,00

Specials
Runderhamburger a la Boszicht
met gebakken ui, champignon en een eitje,
friet en sla 
€ 11,50
Wienerschnitzel
met friet en sla 
€ 11,50
Huisgemaakte kipsate
met friet en sla 
€ 11,50

Dinner
Voorgerecht

Vleesgerechten

Pasteitje
gevuld met champignonragout 
€ 7,85
Garnalencocktail
van hollandse garnalen op een
frisse salade  € 9,50
Geitenkaas omwikkeld met spek
lauwwarm op een bedje
van mesclunsalade 
€ 8,25
Ardennerham met meloen 
€ 8,25
Portie knoflook olijven 
€ 3,50
Broodplankje
met tapenade en kruidenboter 
€ 4,25

Kip Cordonbleu
gevuld met ham en kaas 
€ 15,25
Varkenslever
met gebakken spek,
uien en champignons 
€ 15,25
Varkensschnitzel
naturel € 15,00
Varkensschnitzel ‘Boszicht’
met ananas, zigeunersaus en kaas uit de
oven 
€ 17,25
Boerenschnitzel
met gebakken spek, uien, champignons en
paprika 
€ 17,75
Varkenshaasmedaillons
met champignonroomsaus 
€ 17,75
Gemarineerde Spare ribs
met diverse koude sausjes 
€ 17,75
Lamsvlees aan een spies
met yoghurt knoflooksaus 
€ 17,75
Runder Entre-cote
met kruidenboter 
€ 21,50

Soepen
Tomatensoep
met huisgemaakte balletjes 
Groentesoep
met huisgemaakte balletjes 
Courgette/komkommersoep 
Mosterdsoep
met gebakken spekjes 

€ 4,15
€ 4,15
€ 4,40
€ 4,40

Visgerechten
Vegetarisch
Met roerbak gevulde Wrap
met brie en noten 
Preitaart ( Quiche)
met gebakken champignons 

€ 16,50
€ 16,50

Zalmfilet
met citroen-botersaus 
Doradefilet
op een bedje van roerbakgroente 

€ 18,75
€ 18,75

Desserts
IJs Kaart
Tiramisu
Origineel Italiaans dessert volgens
traditioneel recept 
€ 5,50
Fantastisch Taartje
Individueel ijstaartje van vanille en caramel
roomijs, met caramel en chocolade 
€ 4,95
Tartufo Limoncello
Citroen ijs met een hart van Limoncellosaus
en bedekt met stukjes schuim en
Limoncellosaus ruim opgemaakt 
€ 4,95
Winterspecial
Warme appelbol met ijs en slagroom

€ 4,75
Mr. Eggy
Mr. Eggy zit vol met verrassingen speciaal
voor jou! In zijn buik zit heerlijke
vanille ijs 
€ 3,50
Sorbet
3 smaken ijs met vruchtjes, aarbeiensaus en
slagroom 
€ 4,95
Dame Blanche
3 bollen vanilleijs met warme chocolade saus
en slagroom 
€ 4,95
Advocaatje
3 bollen vanilleijs met advocaat en slagroom

€ 5,25
IJsje om mee te doen
1 bolletje vanille ijs met slagroom

€ 2,50
Punky
Helemaal vanuit de Zuidpool is deze grappige
pingquin gezwommen om jou zijn lekkereste
vanille ijs te brengen 
€ 3,25

Warme Dranken
Koffie / thee compleet
(met lekkernij) 	
Espresso compleet
(met lekkernij) 	
Cappuccino compleet
(met lekkernij) 		

€ 2,65
€ 2,65
€ 2,95

Speciale Koffies
Irish koffie
(met Wiskey) 	
French koffie
(met Gran Manier) 
Spanish koffie
(met Tia Maria) 	
Italiaanse koffie
(met Ammaretto) 
Nijerberkoper koffie
(met Advocaat) 	
Dokkumer koffie
(met Berenburg) 

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 4,50
€ 4,50

Afhaalmenu
Snacks en Plate’s om af te halen. Bij alle Plates worden gebakken
aardappels, friet, groente en rauwkostsalade geleverd. U kan uw
bestelling ook even door bellen om wachtijden te voorkomen.
Bel 0516 - 44 15 68 en voor straks smakelijk eten!

Snacks

Plates

Patatfriet

zonder 
Patatfriet
Mayo/Curry/Ketchup 
Patatfriet
Oorlog/Speciaal/Pindasaus 
Frikandel/Kroket 
Kaassouflé 
Kipkorn 
Pikanto 
Bamischijf 
Hamburger 
Broodje Hamburger Speciaal,
curry/mayonaise/ui 
Gehaktbal 
Loempia 
Halve kip 

€ 1,70
€ 1,95
€ 2,10
€ 1,60
€ 1,60
€ 1,85
€ 1,85
€ 1,85
€ 1,85

Plate Schnitzel 
Plate Kipsaté
Huis gemaakte 
Plate Zalmfilet 
Plate schnitzel Boszicht 
Plate varkenshaas 

Warme saus
champignon-, peper- en
zigeunersaus 

€ 11,75
€ 11,75
€ 13,50
€ 13,00
€ 13,00

€ 1,50

Warme saus

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 5,50

Gebakken ui en champignons 

http://www.boszichtnijeberkoop.nl

€ 1,50

