lunchgerechten
Tomatensoep
Groentesoep
Mosterdsoep
Soep van de dag

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,50
€ 4,50

Broodplankje
met tapenade en kruidenboter

€ 4,75

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
Boerenomelet
2 kroketten
Gehaktbal

€ 8,10
€ 6,35
€ 6,35

Uitsmijter ham of kaas of spek
Uitsmijter half ham, half kaas
Uitsmijter Boszicht
Ham/kaas met gebakken ui, champignon en spek

€ 6,95
€ 6,95
€ 7,95

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

€ 3,20
€ 3,50
€ 3,80
€ 4,10

A la carte diner
Voorgerechten
Toastje met gerookte zalm

€ 8,75

Pittige Gamba’s uit de oven

€ 8,75

Ardennerham met meloen

€ 8,75

Merquez Worstjes

€ 6,50

Broodplankje met tapenade en kruidenboter

€ 4,75

Soepen
Tomatensoep met balletjes

€ 4,25

Groentesoep met balletjes

€ 4,25

Mosterdsoep met gebakken spekjes

€ 4,50

Romige uiensoep

€ 4,50

Vegetarische hoofdgerechten
Vegetarische roerbak

€ 16,50

Preitaart ( Quiche)
met gebakken champignons

€ 16,50

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

Visgerechten
Gegratineerde zalmfilet met mosterdsaus uit de oven
op een bedje van gestoofde prei

€ 18,75

Gebakken doradefilet

€ 17,75

Vleesgerechten
Gemarineerde kippedijlapjes van de grill

€ 15,50

Varkenslever
met gebakken ui, champignons en spek

€ 15,50

Wienerschnitzel (naturel)

€ 15,00

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

€ 17,75

Boerenschnitzel
met gebakken uien, champignons, spek en paprika

€ 17,75

Varkenshaasmedaillons
met champignonsaus

€ 17,75

Gemarineerde Spare-ribs

€ 17,75

Ossehaas-biefstuk (tournedos)
met kruidenboter

€ 22,50

Pepersaus, champignonsaus of zigeunersaus
Gebakken uien en champignons

€ 2,00
€ 2,25

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

Dranken

Per flesje € 2,10

Per flesje € 2,35

Cola, cola(zero),
Fanta sinas/cassis, sprite
chaudfontaine rood en blauw,
ice tea sparkling en green

Rivella,
chocomel, fristi,
tomatensap, appelsap,
bitterlemon, tonic

Versgeperste sinaasappelsap

€ 2,95

Pils van de tap
Small Fluitje
Medium
0,25
Large 0,5
Flesje Heineken

€ 2,00
€ 2,30
€ 4,30
€ 2,30

Heineken 0.0 of radler 0.0
Speciaal bier
vanaf

€ 2,60
€ 4,25

Jenevers, Berenburg

€ 2,20

Binnenlands gedistilleerd
€ 3,25
Buitenlands gedistilleerd
€ 4,25
Likeuren
€ 4,50
amaretto, likeur 43, baileys, cointreau, Tia Maria, Grand Marniers,
drambuie of grappa
Glas huiswijn wit of rood
Fles huiswijn wit of rood

€ 3,25
€14,95

Heeft u een allergie? Meld het ons!

