vanaf 15 personen

SALADES
Caesar salade kip-bacon | 15,60

SOEPEN

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

Romana sla verrijkt met croutons, ei,
Parmezaanse kaas, krokante kip, bacon
en een Caesardressing

Tomatensoep | 5,20

Salade geitenkaas | 16,00

klein | 4,00
Soep van verse tomaat, gegarneerd met
groene kruiden en een scheutje room

Vissoep | 5,70 klein | 4,50
Licht gebonden soep met een garnituur
van vis, gegarneerd met verse kruiden
Oma’s groentesoep | 5,20 klein | 4,00
Rijkelijk met groente gevulde bouillon
met verse kruiden
Extra: met soepballen

HOOFDGERECHTEN

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met sla, warme groenten en frites gekruid
met cajunkruiden

Bosburger met friet | 13,70

LUNCH
Bosplateau vlees | 11,50

3 sneetjes oerbrood belegd met een spiegelei,
ham en kaas, carpaccio, rundvleeskroket
en een soepje naar keuze

Bosplateau vis | 11,50

3 sneetjes oerbrood belegd met een spiegelei
en kaas, forel en makreel, garnalenkroket
en een soepje naar keuze

Maïstriangel ‘Sticky Chicken’ | 8,60
Gebakken kippendij in een cola-soja marinade
met champignons en ui op een Maïstriangel
belegd met sla en pittenmix

Waldkorn gezond | 7,60

Waldkornbol ingesmeerd met roomkaas,
belegd met sla, ham, kaas, ei, komkommer,
tomaat, rode ui en een frisse yoghurtdressing

Baguette uit de oven | 8,40

Wit of bruin stokbrood belegd met champignons,
ui en paprika, gegratineerd met brie,
geserveerd met een spicy cocktailsaus

Extra: pittig gehakt +1,00

Rundvleeshamburger met gebakken uien,
tomaat en augurk, geserveerd tussen brood
met een hamburgersaus

Extra: bacon en/of kaas en/of ei +0,50 per item

Varkenshaassaté | 18,90

Aan een spies geregen stukken varkenshaas,
geserveerd met gebakken uitjes, pinda’s,
kroepoek, atjar en een satésaus

Diamanthaas | 21,90

Mals gebakken diamanthaas met een blanke
pepersaus of een saus naar keuze

Spareribs | 19,20

Malse gemarineerde spareribs

Snoekbaars | 18,80

In de oven bereidde snoekbaars
met een saus van mosterd en Hollandaise

Vegetarische wrap | 16,90

Wraps gevuld met groenten van het seizoen
en kaas, geserveerd met een chili-tzatziki saus

Schnitzel | 18,20

Gepaneerde varkensschnitzel geserveerd
met champignonsaus, lekker naturel met
een citroentje of een saus naar keuze

VOORGERECHTEN
Carpaccio | 10,80

Van het rund geserveerd met rucola,
honing tomaatjes, pittenmix, Parmezaanse kaas,
kaaskoekjes, groene pesto en een aceto balsamico

Duo van kaas | 10,10

Een frisse salade met geitenkaas en verse
aardbeien, verrijkt met komkommer, tomaat,
rode ui, pecannoten, croutons, honing en een
aardbeien aceto balsamico

Val-Dieu ovenkaasje en krokante brie met
een appel-honingcompote geserveerd op een
bedje van sla, verrijkt met pecannoten,
tomaat, komkommer en rode ui

NAGERECHTEN
Dame blanche | 5,60

Vanille-roomijs met warme chocoladesaus
en slagroom

IJs met verse aardbeien | 5,90
Vanille-roomijs met verse aardbeien
en slagroom

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons tijdig!
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