Welkom
bij het

Lunch, Tapas, A la Carte,
High-wine, High-beer, High-tea

Tussen de middag...
Ma t/m Zo v
anaf 11.00 t
ot 16.00 uur

Bosti Italia | 7,00

Geroosterde sneden wit- of
oerbrood met gerookte kipfilet,
mozzarella, tomaat, pesto en
Italiaanse kruiden, geserveerd
met pestomayonaise

BO
welbekSeTnI’dS: Onze
op de tostie variant
Bosti, met is onze
stukken brflinke
ood.

Bosti gekruid gehakt | 7,20

Bosplateau vis | 13,80

3 sneetjes oerbrood belegd met een spiegelei en
kaas, gepocheerde zalm en gerookte forel, garnalenkroket, dille-mayonaise en een soepje naar keuze

Wrap carpaccio | 12,50

Ingesmeerd met groene pesto en kruidenkaas,
gevuld met carpaccio, gemengde sla, rode ui en
pittenmix, gegarneerd met Grana Padano, beukenzwammetjes en truffelmayonaise

Flammkuchen kip-bacon | 12,70

Knapperige deegbodem ingesmeerd met groene
pesto en kruidenkaas, belegd met kip, bacon,
champignons, Grana Padano en ui.

Ook vegetarisch te bestellen

Flammkuchen zalm-tonijn | 12.90

Geroosterde sneden wit- of oerbrood met gekruid
gehakt en kaas, geserveerd met chilisaus

Knapperige deegbodem ingesmeerd met groene
pesto en kruidenkaas, belegd met gepocheerde
zalm, tonijnsalade, Grana Padano, ui en zeekraal

Speltbol hete kip | 9.40

Tommiewrap | 9,80

Clubsandwich zalm | 9,60

We wilden bij elke verkochte wrap €1,- doneren aan het KWF,
echter zei Tom: “dat mag wel minder” dus doneren we €0.90

Pittig gemarineerde kippendij-reepjes, verrijkt met
ui en sesamzaadjes
Geroosterd wit- of oerbrood belegd met
gepocheerde zalm, rode ui, tomaat, gebakken ei,
komkommer en sla. Geserveerd met chips en
een cocktailsaus

Clubsandwich kip-bacon | 9,50

Geroosterd wit- of oerbrood belegd met gerookte
kipfilet, bacon, gebakken ei, sla, tomaat, komkommer
en rode ui. Geserveerd met chips en een cocktailsaus

Italiaanse bol gezond | 8,80

Wrap gevuld met krokante kip, paprika, sla en
chilisaus ter nagedachtenis aan ons Boscafé maatje

Turks brood uit de oven | 9,80

Belegd met champignons, ui en paprika, gegratineerd
met brie, geserveerd met een spicy cocktailsaus

Extra: gekruid gehakt +1,00

Uitsmijter | 8,90

2 sneden wit- of oerbrood belegd met ham, kaas
en 3 spiegeleieren

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

Ingesmeerd met kruidenkaas, belegd met gemengde
sla, tomaat, komkommer, rode ui, ham, kaas, ei en
pittenmix met een dressing van mosterd en dille

Bosburger | 11,50

Bosplateau vlees | 13,70

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

3 sneetjes oerbrood belegd met een spiegelei,
ham en kaas, carpaccio,
rundvleeskroket,
mosterd en een
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Onze beroemde rundvleeshamburger met gebakken
uien, tomaat en augurk, geserveerd op een
Italiaanse bol met een hamburgersaus.

Bosburger Veggie | 11,50
Laat u
verrassen,
of vraag
ernaar!

Onze beroemde hamburger, alleen dan lekker
vegetarisch. Met gebakken uien, tomaat en augurk,
geserveerd op een Italiaanse bol met hamburgersaus

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

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons tijdig!

De hele dag...
Ma t/m Zo vanaf 11.00 uur

SOEPEN met oerbrood en kruidenboter
Tomatensoep | 5,70

klein 4,40
Soep van verse tomaat, gegarneerd
met basilicumroom

Vissoep | 6,30

klein 4,90
Gebonden soep met een garnituur van gerookte
forel en garnalen

Gele paprikasoep | 5,70

klein 4,40
Soep van verse gele paprika, gegarneerd
met geroosterde rode paprika en kruidenkaas

Soep van ’t moment | 6,20

klein 4,90
Wisselende soep van het seizoen naar de stemming
van de kok

Broodplankje | 5,00

3 soorten brood geserveerd met kruidenboter,
aioli en tomatentapenade

Gegrilde watermeloen | 9,60

Drie stukken gegrilde watermeloen met feta kaas,
geserveerd op een bedje van gemengde sla, tomaat,
komkommer, rode ui en een dressing van munt

Champignons in knoflook | 9,90

Gebakken champignonkoppen met een heerlijke
knoflook pestosaus, overbakken met kaas

Duo van kaas | 10,70

Val-Dieu ovenkaasje en krokante brie met sinaasappelvijg chutney en broodvingers, geserveerd op een bedje
van sla, tomaat, komkommer, rode ui en pecannoten

Sharing Starter | 20,90

Champignons in knoflook, garnalencocktail &
carpaccio, aangekleed met passende garnituren

POKÉBOWLES &
MAALTIJDSALADES
Poké bowl kip | 13,90

Sushi rijst met Japanse dressing, gele en rode paprika,
komkommer en krokante kip met kameya kruiden,
gegarneerd met radijs, wakame en wasabi mayonaise.

Poké bowl zalm | 15,90

Knoflookbrood | 5,00

Sushi rijst met Japanse dressing, gele en rode paprika,
komkommer en gemarineerde zalm met kameya kruiden,
gegarneerd met radijs, wakame en wasabi mayonaise.

Extra: Grana adano +1.00

Salade kip | 16,40

9 stuks knoflookbrood, geserveerd met
tomatentapenade en kruidenboter.

Breekbrood | 7,00

2 personen
Brood ingelegd met pesto en jonge kaas,
geserveerd met chilitzatziki en tomatentapenade

VOORGERECHTEN
Trio van bruchette | 9,80

Met rilette van makreel, garnalentartaar en gepocheerde zalm. Aangekleed met passende garnituren

Carpaccio | 12,50

Dun gesneden carpaccio van het rund, geserveerd
met pittenmix, Grana Padano, beukenzwammetjes,
rucola en truffelmayonaise

Garnalencocktail | 9,90

Noorse garnalen met cocktailsaus, zeekraal,
appelkappertjes en rode ui

Frisse salade met Oosters gemarineerde kippendij, ui,
knoflookchampignons. Verrijkt met tomaat, komkommer,
rode ui, pittenmix, croutons en een pesto mayonaise.

Salade vis | 16,40

Frisse salade met gerookte forel, garnaaltjes en
rilette van makreel. Verrijkt met tomaat, komkommer, rode ui, pittenmix, croutons, zeekraal en een
wasabi mayonaise.

Salade geitenkaas | 16,40

Frisse salade met rietsuiker gebrande geitenkaas.
Verrijkt met tomaat, komkommer, rode ui, pittenmix,
croutons en een aardbeien aceto balsamico.

Salade carpaccio | 16,40

Frisse salade met dun gesneden carpaccio van het
rund, verrijkt met tomaat, komkommer, rode ui en
croutons. Gegarneerd met Grana Padano, pittenmix,
beukenzwammetjes, rucola en truffelmayonaise.

De hele dag...
Ma t/m Zo vanaf 11.00 uur

Coq au Vin | 17,90

Kipstoof in rode-wijnsaus op Franse wijze

Spareribs | 22,00

600 gram
Malse gemarineerde spareribs, eventueel met saus
naar keuze

Sharing Diner | 64,90

Zacht gegaarde Tomahawk (± 1 kg) met 2 sauzen
naar keuze voor 2 personen (Bereidingstijd 60 min)

HOOFDGERECHTEN

Roodbaars | 18,80

Bosburger met friet | 15,00

Zalmfilet | 23,40

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frietjes, groentepuree en een koude salade
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

Veggie burger met friet | 15.00

Onze beroemde hamburger, alleen dan lekker vegetarisch met gebakken uien, tomaat en augurk, geserveerd op een Italiaanse bol met een hamburgersaus

Stevige wit-roze roodbaars uit de oven, geserveerd
met een saus van Citrus en dille
Noorse zalmfilet gebakken op de huid geserveerd
met een saus van yoghurt en limoen

Claressefilet | 19,90

Zoetwater witvis met een korst van noten-crumble
en olijfolie

Vispannetje | 21,50

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

Claressefilet, zalmfilet en roodbaars in een rodepestosaus

Varkenshaassaté | 19,50

Gevulde paprika | 16,90

Zwarte kip | 19,50

Rösti Pizza | 15,90

Varkenshaas | 19,90

Mix Vega | 16,60

Aan een spies geregen stukken varkenshaas, geserveerd
met gebakken uitjes, kroepoek, atjar en een satésaus
Oosters gemarineerde kippendijen met een donkere
knoflooksaus
Gebakken varkenshaasmedaillons met een korst van
tomaat en kaas, geserveerd met champignonsaus of
saus naar keuze

Diamanthaas | 22,90

Malse diamanthaas met saus van rozemarijn en tijm

Rib-eye | 23,40

250 gram
Heerlijk mals stuk rundvlees, geserveerd met
kruidenboter of een saus naar keuze

Puntpaprika gevuld met bospaddenstoelenrisotto,
gegratineerd met Grana Padano
Krokante aardappelpizza belegd met champignons,
ui en paprika, gegratineerd met kaas
Met kaas gegratineerde gevulde baby paprika met
risotto, gevulde courgette met quinoa en een quiche
met Hollandaisesaus

Onze sauzen

Pepersaus | Hollandaisesaus | Satésaus
Champignonsaus | Rozemarijn-tijmsaus
Donkere knoflooksaus | Rode-pestosaus
Yoghurt-limoensaus | Citrus-dillesaus
Gebakken champignons, ui en spek

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons tijdig!
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Kindersoepje | 4,40
Kinderbosti | 4,90

Geroosterde sneden wit brood met ham en kaas
geserveerd met tomatenketchup en een verrassing

Poffertjes | 4,80

11 stuks geserveerd met poedersuiker, Nutella,
boter en een verrassing

Rösti Pizza | 7,00

Krokante aardappelpizza belegd met champignons,
ui en paprika, gegratineerd met kaas
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Kroketje “Boomstam” | 6,90

j
fglaas
sende
5 proe d met bijpas et
ineer
uld m
gecomb tjes, aangev n en als
h
gerec roodsoorte kopje
b
er
diverse er een lekk ccino
u
it
p
u
p
l
a
sc
afs
fie, bo
boskof of thee

Met frietjes, mayo, appelmoes en een verrassing

Frikandel “Robin Hood” | 6,90

Met frietjes, mayo, appelmoes en een verrassing

Nuggets “Vrolijke Volgelingen” | 6,90
Met frietjes, mayo, appelmoes en een verrassing

Kinder hoofdgerecht | 11,00

Saté of Kippendij met frietjes, mayo, appelmoes en
een verrassing

Ook te bestellen met spareribs +2.00

Smarties ijstaart | 4.50
IJs met smarties en chocolade

Piratenbordje

kinderen tot 3 jaar
Steel van je ouders om je lege bordje te vullen!

High Tea
Keuze uit 5 versch
illende
heerlijke theesoor
met daarnaast een ten,
heerlijke
proeverij van diver
se
hartig- en zoetigh
eden

23,50 p.p.

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons tijdig!
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VOOR BIJ DE BORREL

Nog meer lekkers...

Bittergarnituur
4,90
9 st.

|
|

9,40
18 st.

|
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met bikkelsaus
14,00
27 st.

Bourgondische bitterballen | 6,60

8 bourgondische rundvleesbitterballen, geserveerd
met grove mosterd, tortillachips en salsasaus

Nacho’s | 9,80

DESSERTS
Dame blanche | 5,90

Vanille-roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

IJs met roodfruit | 6,60

Vanille-roomijs, aardbeien sorbet met rood fruit,
appelgel & slagroom

2 personen
Tortillachips met paprika, rode ui, tomaat,
jalapeno en kaas uit de oven. Geserveerd met
zure room, guacamole en een salsasaus

Extra: Gekruid gehakt +2.00

Mini loempia’s | 4,80
11 stuks met chilisaus

Kaasloempia’s | 6,20

Pina colada | 6,50

Panna cotta met kokos, een salsa van ananas en
honing, geserveerd met slagroom en kokoskoek

11 stuks met mosterdmayo

Cheesecake | 5,50

6 stuks met chilisaus

Cheesecake met een compote van appel en peren,
geserveerd met slagroom

Tiramisu | 6,00

Italiaans dessert met o.a. cacao, biscuit, koffie
& amaretto likeur

Krokante gamba’s | 5,20
Kaasplankje | 10,80

2 personen
Verschillende soorten kaas, notenbrood
en passend garnituur

Broodplankje | 5,00

3 soorten brood geserveerd met kruidenboter,
aioli en tomatentapenade

Sharing Desserts | 12,50

Cheescake met appels & peren compote,
Pina colada & Tiramisu, met twee bordjes erbij

Knoflookbrood | 5,00

GEBAK
Appeltaart | 4,00

Extra: Grana Padano +1.00

Huisgemaakte appeltaart! OP=OP

Arretjescake | 3,30

Volgens oma’s recept! OP=OP

aar het
Vraag nva
gebak gnemhaeatkt
moment, onze
door
eigen bakker!

9 stuks knoflookbrood
geserveerd met tomatentapenade en kruidenboter

Breekbrood | 7,00

2 personen
Brood ingelegd met pesto en jonge kaas,
geserveerd met chilitzatziki en tomatentapenade

Slagroom | 0,50
Wafel met rood fruit | 5,10

Warme suikerwafel geserveerd met rood fruit
en slagroom

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons tijdig!

Dorstlessers...
Frisdranken
Coca cola
Coca cola zero
Fanta orange
Fanta cassis
Sprite
Tonic
Bitter lemon
Rivella
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Fristi
Chocomel
Ranja

€ 2,40
€ 2,40
€ 1,10

Ice tea
Ice tea green
Ginger Ale
jus d’orange
appelsap
Verse jus

€
€
€
€
€
€

Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Macchiato

€
€
€
€
€
€
€

Thee

€ 2,40

Verse muntthee

€ 2,70

Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom
Hot Chocs

€ 2,60
€ 3,10
€ 5,50

Caramel, vanille of hazelnoot

Vraag naar onze 5 heerlijke smaken
Heerlijke thee van munt

Warme chocomel met een likeur naar keuze
en slagroom

2,40
2,50
2,80
2,80
2,30
2,70
3,20

Speciale koffies

2,50
2,50
2,50
2,40
2,50
3,30

Boskoffie

€ 2,90

Boscappuccino

€ 3,00

Koffie met een borreltje en een bonbon
Cappuccino met een borreltje en een bonbon

Bosmacchiato

€ 3,30

Irish Koffie

€ 5,30

French Koffie

€ 5,30

Spanish Koffie

€ 5,30

Koffie met Schrobbeler

€ 5,30

Macchiato met een borreltje en een bonbon
Koffie met Whiskey, slagroom en een bonbon

Koffie met Grand Marnier, slagroom en een bonbon
Koffie met Tia Maria, slagroom en een bonbon

Koffie op een plankje met Schrobbeler en een bonbon

Voor speciaalbieren, wijnen of lekkere borrelhapjes, zie onze speciale bierkaart

Tapas
Bij het Boscafé kunt u genieten van
een heerlijk tapas-menu voor € 32.50 p.p.
U kiest hierbij uit deze gerechten. Per gang
kunt u 2 gerechten per persoon selecteren.
Ook de kinderen kunnen tapassen,
zij kiezen 1 gerechtje per gang voor 20,60.
Vooraf serveren wij brood met
kruidenboter, aioli en tomatentapenade,
tussendoor frites met cajunkruiden.
Smakelijk!

Tomatensoep
Gele paprikasoep
Soep van het moment
Gefrituurde gamba met zalmsalade & wakame
Gegrilde meloen met feta & dressing van munt
Livar paté met konfijt van appel en peer
Krokante brie met sinaasappel-vijg chutney
Quinoa met geitenkaas en blauwe bessen
Wrap carpaccio met truffelmayonaise en Grana Padano
Preikroket met kerriemayonaise
Gegratineerde champignons in knoflook
Garnalentartaar met guacamole
Salade krokante kip
Bruschetta met tomatensalsa
Zwarte kip op Oosterse wijze
Sparerib
Roodbaars met citroen dille
Steamed bun met pulled jackfruit
Babypaprika met bospaddenstoelenrisotto en kaas
Varkenshaasje met champignonsaus
Gemarineerde gamba’s
Gevuld bladerdeeg met spinazie en Boursin
Varkenshaassaté met satésaus
Cocq au vin, kipstoof in rode wijnsaus
Malse diamanthaas met rozemarijn & tijm saus
Gevulde courgette met quinoa en jonge kaas
Noorse zalm met yoghurt-limoen saus
Claressefilet met een korst van noten-crumble
Quiche van het moment
Rösti pizza

Onze tapaskaart biedt veel lekkers voor
de vegetariërs, maar heeft u andere
bijzonderheden zoals een allergie of dieet?
Geef het ons door, onze koks houden
dan ook graag rekening met u!
Reserveer vooraf, om teleurstelling te voorkomen.

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons tijdig!

Dame blanche
Sorbetijs met rood fruit
Pina colada panna cotta
Arretjescake
Cappuccino mousse
Rocky Road
Kaasbordje met chutney

Mogelijkheden

Fietser of wandelaar, gezelschap klein of groot,
bij het Boscafé is iedereen welkom.

Hét juiste adres voor een hapje en een drankje, een lunch of diner.
Onze medewerkers gaan graag in gesprek om de diverse mogelijkheden te bespreken.

FEESTEN EN PARTIJEN

U kunt bij het Boscafé o.a. uw verjaardag, huwelijk, jubileum, personeelsfeest
of pensioen vieren, wat u maar wilt! Wij kunnen voor u een offerte maken die
aansluit bij uw persoonlijke wensen en budget. Qua hapjes en drankjes is alles
mogelijk; uitgebreide barbeque, brunch, walking dinner, traditionele buffetten,
bourgondische hapjes etc. Ook faciliteren wij bij het organiseren van outdoor
en indoor activiteiten.
Kortom, wij denken 100% met u mee om er een onvergetelijk feest van te maken.
Het Boscafé leent zich voor feesten en partijen tot maximaal 175 personen.
Bij grotere gezelschappen breiden wij uit door middel van een tent.

KOFFIETAFELS

Het is prettig om een koffietafel plaats te laten vinden in een rustige en
natuurlijke omgeving. Het Boscafé biedt hierin verschillende mogelijkheden.
Vraag een van ons voor meer informatie.

HAPPEN & TRAPPEN

Verken het prachtige Noord-Limburgse landschap. Deze schitterende, ongeveer
8 uur durende, tocht voert u langs de parels van de Maas. U fietst over landweggetjes, langs de Maas, door bossen en heide, langs groene weiden en kleurige
akkers, karakteristieke kasteeltjes, boerderijen, kruisen en kapellen. Onderweg
geniet u van de afwisselende rozenakkers, aspergebedden en blauwe bessen.
De parels van de Maas route wordt verzorgd door 5 restaurants.
Reserveren kan op www.happenentrappen.nl
Meer weten? Vraag het aan een van ons.

Handig
om te weten
Openingstijden

Wij zijn 365 dagen per jaar, dus 7 dagen per
week, geopend vanaf 11.00 uur ’s morgens.
Om teleurstelling te voorkomen raden wij u
van harte aan om telefonisch te reserveren.

Meer Boscafé

BOSCAFÉ HET MAASDAL
Tienrayseweg 10b
5961 NL Horst
0773970334
www.boscafehetmaasdal.nl
info@boscafehetmaasdal.nl

Wilt u meer weten over ons en onze
mogelijkheden, kijk op www.restaurantboscafe.nl
voor meer informatie. Volg ons op facebook
en instagram en blijf op de hoogte van nieuwe
gerechtjes, biertjes of andere spontane ideeën
van het Boscafé!

BOSCAFÉ HET RIMPELT
Rimpelt 31
5851 EK Afferden
0485 531400
www.boscafehetrimpelt.nl
info@boscafehetrimpelt.nl

