Menukaart café restaurant Boszicht
Voorgerechten
3 Luik van Bruchetta,
1 x verse tomatensalsa,
1x geitekaas, walnoten en honing
1x zalmtartaar of een vega variatie

€ 7,75

Toastje met gerookte zalm

€ 8,75

Black tiger garnalen in een krokant jasje

€ 8,50

Salade met gerookte eendeborstfilet
met vijgen chutney

€ 8,75

Portie knoflook olijven

€ 3,50

Broodplankje met tapenade en kruidenboter

€ 4,25

Soepen
Tomatensoep met balletjes

€ 4,15

Groentesoep met balletjes

€ 4,15

Mosterdsoep met gebakken spekjes

€ 4,40

Bospaddestoelensoep

€ 4,40

Vegetarische hoofdgerechten
Groente curry met falafel

€ 16,50

Preitaart ( Quiche)
met gebakken champignons

€ 16,50

alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappel,
friet, warme groente en salade

Visgerechten
Zalmfilet met mosterd-dillesaus

€18,75

Stoofpot van diverse vissoorten

€18,75

Vleesgerechten
Gemarineerde kipfilet van de grill
met koriandersaus

€ 15,25

Varkenslever
met gebakken ui, champignons en spek

€ 15,25

Wienerschnitzel (naturel)

€ 15,00

Schnitzel “Boszicht”
met zigeunersaus, ananas en kaas uit de oven

€ 17,25

Boerenschnitzel
met gebakken uien, champignons, spek en paprika

€ 17,75

Varkenshaasmedaillons
met champignonsaus

€ 17,75

Gemarineerde Spare-ribs

€ 17,75

Runderhachee

€ 18,25

Hertebiefstuk
met rodewijnsaus

€ 21,50

Pepersaus, champignonsaus of zigeunersaus
Gebakken uien en champignons

€ 2,00
€ 2,25

alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappel,
friet, warme groente en salade

Lunchgerechten
Toscaanse Flaguette (broodje)
met gerookte zalm met roomkaas
met warm vlees en satésaus
met mozzarella, tomaat en pesto

€ 8,25
€ 7,50
€ 7,50

Onderstaande gerechten worden geserveerd
met 2 sneetjes wit of bruin brood
Uitsmijter ham of kaas of spek
€ 6,95
Uitsmijter half ham, half kaas
€ 6,95
Uitsmijter Boszicht
€ 7,95
Ham/kaas met gebakken ui, champignon en spek
Boerenomelet
2 kroketten
Gehaktbal

€ 8,10
€ 6,10
€ 6,35

Tosti kaas
Tosti ham/ kaas
Tosti Hawai, ham/kaas/ananas
Tosti Italiaans, chorizo/kaas/tomaat

€ 3,20
€ 3,50
€ 3,80
€ 4,10

Portie bitterballen
Portie gemengd warm bittergarnituur

8st.€ 3,80 /12st. € 5,60
8st.€ 4,20 /12st. € 6,20

onderstaande Plate’s
€ 11,50
geserveerd met friet, sla en appelmoes
– Huisgemaakte runderhamburger “Boszicht”
met gebakken ui en champignon en een eitje
– Varkens-schnitzel
– huisgemaakte kipsaté
Bord friet
met

kroket
frikandel
gehaktbal
kipnuggets

6st.

schaaltje mayonaise, curry of ketchup € 0,50
schaaltje satésaus
€ 1,00

€ 2,85
€ 4,70
€ 4,70
€ 6,35
€ 6,35

Afhaal-menulijst
Snacks

Plates

Patat zonder
€ 1,70
Patat Mayo/Curry/Ketchup € 1,95 Patat
Oorlog/Speciaal/Pindasaus
€ 2,10
Frikandel/Kroket
€ 1,60
Kaassouflé
€ 1,60
Kipkorn
€ 1,85
Pikanto
€ 1,85
Bamischijf
€ 1,85
Hamburger
€ 1,85
Broodje Hamburger Speciaal, € 3,00
curry/mayonaise/ui
Gehaktbal
€ 3,50
Loempia
€ 3,00

Plate Schnitzel
Plate Kipsaté
Plate Zalmfilet
Plate schnitzel Boszicht
Plate Boerenschnitzel
Plate varkenshaas
Plate Spare Ribs

€ 11,75
€ 11,75
€ 13,75
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 14,50

Warme saus
€ 1,50
champignon-, peper- en zigeunersaus
Gebakken ui en champignons € 1,50

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!
http://www.boszichtnijeberkoop.nl

