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Bosti hawaii  |  8
Geroosterde sneden wit- of oerbrood met 
roomkaas, kipfilet, kaas, ananas en kerriemayo

Bosti tuna melt  |  8
Geroosterde sneden wit- of oerbrood met 
tonijn, kaas, rode ui en dille-srirachamayo

Wrap carpaccio  |  15
Ingesmeerd met truffelmayo. Gevuld met 
carpaccio, Grana Padano, pittenmix en een 
koekje van parmezaan

Bosburger  |  14
Onze beroemde rundvleeshamburger met 
gebakken uien, tomaat en augurk, geserveerd 
op een Italiaanse bol met een hamburgersaus
Extra: bacon en/of kaas en/of ei + €0,50 per item

Bosburger  ‘veggie’|  14
Onze beroemde hamburger, alleen dan lekker 
vegetarisch. Met gebakken uien, tomaat en 
augurk, geserveerd op een Italiaanse bol met 
een hamburgersaus
Extra: kaas en/of ei + €0,50 per item

Uitsmijter  |  10
2 sneden wit- of oerbrood belegd met ham, 
kaas en 3 spiegeleieren
Extra: bacon en/of champignons + €0,50 per item

Speltbol vega-shoarma |  10
Gebakken paddenstoelen-shoarma met rode 
kool, sla, pittenmix en knoflooksaus 

Baguette uit de oven |  12
Wit- of bruin brood belegd met champignon, 
ui, paprika en tapenade, gegratineerd met brie 
en een cocktailsaus. 
Extra: Gehakt + €1

Tommiewrap        |  9,80 
Wrap gevuld met krokante kip, paprika, sla en 
chilisaus. Ter nagedachtenis aan ons Boscafe 
maatje. We wilden bij elke verkochte wrap €1,- 
doneren aan het KWF, echter zei Tom: “Dat mag 
wel minder.” dus doneren we €0.90

Flammkuchen kip-bacon  |  15
Knapperige deegbodem ingesmeerd met groene 
pesto en kruidenkaas, belegd met kipfilet, 
bacon, champignons, ui, parmezaan en rucola

Bosplateau vlees |  14
3 sneden oerbrood belegd met een spiegelei, 
ham en kaas, carpaccio met truffelmayo, 
rundvleeskroket, mosterd en een soepje naar 
keuze

Bosplateau vis |  15
3 sneden oerbrood belegd met een spiegelei 
en kaas, rilette van zalm en gerookte forel, 
garnalenkroket, dille mayo en een soepje naar 
keuze

Onze bosplateau is ook vegetarisch te 
verkrijgen, laat u verrassen |  14

LUNCHKLASSIEKERSLUNCHKLASSIEKERS
MA t/m ZO vanaf 11:00 tot 16:00 uur 
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Tomatensoep  | groot  6 klein 4.5
Soep van verse tomaat, gegarneerd met 
basilicumroom

Guus Goulashsoep      |groot 7 klein 5.5
Ter nagedachtenis aan onze allemansvriend, 
collega & kok, Guus. #GedraagOw

Soep van het moment |groot 7 klein 5.5
Wisselende soep van het seizoen naar de 
stemming van de kok

Broodplankje voor 2 personen |  5
3 soorten brood geserveerd met kruidenboter, 
aioli en tomatentapenade

Knoflookbrood  |  6
9 stuks knoflookbrood, geserveerd met 
tomatentapenade en kruidenboter
Extra: Grana Padano + €1,00

Salade carpaccio |  16 
Frisse salade met dun gesneden carpaccio van 
het rund verrijkt met tomaat, komkommer, rode 
ui, croutons, Grana Padano, pittenmix, een 
koekje van parmezaan en truffelmayo

Salade vis  |  16
Frisse salade met een rilette van zalm, 
gerookte forel en een krokante garnaal. 
Verrijkt met tomaat, komkommer, rode ui, 
pittenmix, croutons, zeekraal en een dille mayo

Salade kip | Salade vegan kip |  16  
Frisse salade met krokante (of veganistische) 
kip, tomaat, rode ui, komkommer, pittenmix, 
croutons en een wasabi-mayo 

De Bos-bot |  2
Een lekker koekje voor jouw trouwe 
viervoeter

Vraag naar onze seizoensgerechten:
Boscafé’s soep van het moment, 
broodje van het moment of onze 

welbekende bosti van het moment

Onze soepen en salades worden 
geserveerd met oerbrood en 
huisgemaakte kruidenboter

SALADES

SOEPEN

BROOD MET SMEERSELS

DE HELE DAGDE HELE DAG
MA t/m ZO vanaf 11:00
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Kipsaté |  22
Aan een spies geregen stukken kip, geserveerd 
met gebakken uitjes, pinda’s, kroepoek, atjar en 
een satésaus

Diamanthaas |  26
Gemarineerde malse diamanthaas met rode wijn 
saus

Varkenshaas |  22
Gebakken varkenshaasmedaillons gemarineerd 
in piri piri geserveerd met Sherry-truffelsaus

Bosburger met friet |  17
Onze beroemde rundvleeshamburger met 
gebakken uien, tomaat en augurk, geserveerd op 
een Italiaanse bol met een hamburgersaus
Extra: bacon en/of kaas en/of ei + € 0,50 per item

Bosburger ‘veggie’ met friet |  17
Onze beroemde hamburger, alleen dan lekker 
vegetarisch met gebakken uien, tomaat en 
augurk, geserveerd op een Italiaanse bol met 
een hamburgersaus
Extra: kaas en/of ei + € 0,50 per item

Zalmfilet |  26
Gebakken zalmfilet met een bernaisesaus, 
gegarneerd met zeekraal en citroen

Zeebaars|  25
Gebakken zeebaarsfilet geserveerd met een saus 
van rode paprika

Spitskool uit de oven |  16
Gemarineerd in gele curry met gele rijst, warme 
groenten, cashewnoten en een piccalilly mayo

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
steak frites met cajun kruiden, bijpassende groenten 
garnituur en een gemengde frisse salade

Carpaccio  |  14
Dun gesneden carpaccio van het rund, verrijkt 
met Grana Padano, pittenmix, een koekje van 
parmezaan en truffelmayo

Champignons in knoflook  |  10
Gebakken champignonkoppen met een heerlijke 
knoflooksaus, overbakken met kaas. Geserveerd 
met stokbrood.

Krokante brie  |  10
Geserveerd met een konfijt van ui en sinaasappel, 
op een bedje van sla, tomaat, komkommer, rode ui 
en pecannoten

Trio van vis  |  13
Rilette van tonijn, gerookte forel en een 
krokante garnaal, geserveerd op een bruchetta 
met sla, komkommer, tomaat, ui en zeekraal

VOORGERECHTEN

Satésaus, pepersaus, champignonsaus, sherry-   
truffelsaus,  rode wijnsaus, bernaisesaus, 
rode paprika saus

HOOFDGERECHTEN

ÀÀ  LA CARTELA CARTE
MA t/m ZO vanaf 16:00 uur 
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Kindersoepje  |  4
Soepje naar keuze

Kinderbosti |  5
Geroosterde sneden wit brood met ham en kaas 
geserveerd met ketchup en een verrassing

Kroket/frikandel/nuggets  |  8
Met frietjes, mayo, appelmoes en een verrassing

Kinder flammkuchen  |  8
Knapperige deegbodem belegd met roomkaas, 
kipfilet, champignons, ui en Grana Padano

Poffertjes  |  5
11 stuks geseveerd met poedersuiker, nutella, 
boter en een verrassing

Smartiesijstaart  |  5
Ijs met smarties, chocolade en slagroom

Piratenbordje  | Kinderen tot 3 jaar
Steel van je ouders om je lege bordje te vullen!

Dame Blanche  |  7
Vanille-roomijs met warme chocolade saus en 
slagroom

American cookie parfait  |  7
Stilstaand bevroren ijs met American cookie, 
een crunch van cookies, chocoladesaus en 
slagroom

Aardbeien tiramisu  |  8
Italiaans dessert met aardbeienlikeur, biscuit, 
poedersuiker en een aardbeiensaus

Baileys panna cotta |  7
Italiaans dessert met espresso ijs en een 
koffiecrumble

Duveltjescake  |  7
Chocoladecake gevuld met een crème van 
chocolade en speculoos met vanille-roomijs 
en slagroom

Warme suikerwafel |   4
Warme suikerwafel geserveerd met 
chocoladesaus en slagroom

Gebak van het moment |  3,5
Vraag ons team naar ons
wisselende gebak! op = op

Appeltaart  |  4
Van de enige echte 
Bakkertje Bakker uit Venray
Extra slagroom + 0,50

Arretjescake  |  3,5
Volgens oma’s recept op = op

Sharing dessert voor 2 personen |  14
Aardbeien tiramisu, baileys panna cotta en rocky road van witte chocolade, 

met twee bordjes erbij
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Bittergarnituur 
Geserveerd met bikkelsaus
9 st  |  5   /  18 st  |  10   / 27 st   |   14 

Bourgondische bitterballen | 9
8 bourgondische rundvleesbitterballen, 
geserveerd met grove mosterd, tortillachips 
en salsasaus

Mini loempia’s  |  5
11 stuks geserveerd met chilisaus

Torpedo garnalen  |  6
6 stuks geserveerd met chilisaus

Chick’n Tikka |  6
6 stuks geserveerd met chilisaus

Voor een breed assortiment aan speciaalbieren of -wijnen, smoothies, bos-
cocktails en likeuren, zie onze aparte drankenkaart!

BORRELHAPJES

BROOD MET SMEERSELS

Luxe bosplank voor 2 personen |  19,5
Rijkgevulde borrelplank geserveerd met 
torpedo garnalen, bourgondische bitterballen, 
knoflookbrood, coppa ham en pecorino chili 
kaas. Verrijkt met oerbrood met kruidenboter, 
honing en mosterd

Broodplankje voor 2 personen  |  5
3 soorten brood geserveerd met kruidenboter, 
aioli en tomatentapenade

Knoflookbrood  |  6
9 stuks knoflookbrood, geserveerd met 
tomatentapenade en kruidenboter 
Extra: Grana Padano + €1,00

VOOR BIJ DE BORRELVOOR BIJ DE BORREL
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Coca cola    2,9
Coca cola zero   2,9
Fanta orange   2,9
Fanta cassis    2,9
Sprite     2,9
Tonic     2,9
Bitter lemon   2,9
Rivella    2,9
Chaudfontaine blauw  2,9
Chaudfontaine rood  2,9

Fristi     2,9
Chocomel    2,9
Ranja     1,2

Fuze tea sparkling lemon  2,9
Fuze tea green   2,9
Ginger ale    2,9
Jus d’orange    2,9
Appelsap    2,9
Verse jus    3,5

Koffie    2,6
Cappuccino    2,7
Koffie verkeerd   3
Latte macchiato   3
Espresso    2,5

Dubbele espresso   2,9
Macchiato    3,4
Caramel, vanille of hazelnoot

Thee     2,6
Vraag naar onze 5 heerlijke smaken  

Verse muntthee   3
Verse gemberthee    3
Warme chocomel   2,8
Extra slagroom + 0,50

Hot chocs    5,7
Warme chocomel met een likeur naar keuze en slagroom

Boskoffie    3,1
Koffie met een borreltje en een bonbon

Boscappuccino   3,2
Cappuccino met een borreltje en een bonbon

Bosmacchiato   3,5
Macchiato met een borreltje en een bonbon

Irish koffie    5,5
Koffie met Whiskey, slagroom en een bonbon

French koffie   5,5
Koffie met Grand Marnier, slagroom en een bonbon

Spanish koffie   5,5
Koffie met Tia Maria, slagroom en een bonbon

Koffie met schrobbeler  5,5
Koffie met Schrobbeler en een bonbon

DORSTLESSERSDORSTLESSERS
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SHARING DINNERSHARING DINNER
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Een compleet vullende avond met 
5 proeflglazen speciaal bier of wijn 

en 5 heerlijke bijpassende sharing 
gerechten.

Aangevuld met diverse 
broodsoorten, steak frites en 

salade.

voor 2 personen 

Gedurende de avond kunnen jullie 
gerechten kiezen die je gezellig 

kunt delen met elkaar. 
De gerechten hebben de grootte 

van een tussengerecht.
Geniet van jullie eigen 
samengestelde diner!

Vraag naar onze aparte sharing 
dinner kaart

Keuze uit 5 verschillende heerlijke theesoorten
met daarnaast een soepje vooraf, quiche van het moment en als afsluiter een 

heerlijke proeverij van diverse hartig- en zoetigheden.

HIGH BEER & HIGH WINESHARING DINNER

HIGH TEA

Graag vooraf reserveren!
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Scan mij!
En bekijk ons assortiment van beide locaties

Boscafe het Maasdal, Horst
Tienrayseweg 10B
5961 NL Horst
077 397 0334
info@boscafehetmaasdal.nl

Boscafe het Rimpelt, Afferden
Rimpelt 31
5851 EK Afferden
0485 531 400
info@boscafehetrimpelt.nl


