
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Macchiato Caramel
Macchiato Vanille
Macchiato Hazelnoot

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

2,40
2,40
1,10

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

€
€
€

€
€
€
€
€
€

2,40

2,70

€

€

Thee
Bijzondere thee in piramides

Verse munt thee
Heerlijke thee van munt

Warme dranken

Frisdranken

Warme Chocomel
Warme Chocomel
Met slagroom

Hot Chocs
Warme chocomel met een likeur
naar keuze en slagroom

2,60
3,10

5,50

€
€

€

Boskoffie 
Koffie met een borreltje
en een bonbon

Boscappuccino
Cappuccino met een borreltje
en een bonbon

Bosmacchiato
Macchiato met een borreltje
en een bonbon

Irish Koffie
Koffie met Whiskey,
slagroom en een bonbon

French Koffie
Koffie met Grand Marnier,
slagroom en een bonbon

Spanish Koffie
Koffie met Tia Maria,
slagroom en een bonbon

Koffie met
Schrobbeler
Koffie op een plankje met
Schrobbeler en een bonbon

2,90

3,00

3,30

5,30

5,30

5,30

5,30

€

€

€

€

€

€

€

Borrel

Slagroom

Bonbon



Jonge Jenever Bols

Oude Jenever Bols

Vieux Dujardin

Jägermeister

Limoncello Luxardo

Schrobbeler

Liqor 43

Rum Bacardi Carta Blanca

Cointreau

Bailey’s Cream

Wodka Puschkin

Whiskey Gouden Carolus Single Malt

Whiskey Paddy Irish

Amaretto Disaronno

Grand Marnier

Tia Maria

Cognac Remy Martin VSOP

Port Rood Kopke

Sherry Medium Osborne

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

6,00

4,20

3,70

3,70

3,70

5,50

3,50

3,50

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Borrels & Likeuren



Smoothie Blauwe Bessen

Smoothie Mango/Aardbei

Smoothie Aardbei/Banaan

5,00

5,00

5,00

€

€

€

Smoothies

Bos on the Beach
Limoncello, Gin, 7-up, Citroen, Munt

Viva la Boscafe
Rode wijn, Fanta, Likeur 43,
Sinaasappel, Citroen

Woody Marry
Amaretto, Ice Tea, Grenadine,
Tonic, Citroen

Bosmopolitan
Cointreau, Spa Rood, Ice Tea,
Munt, Citroen, Komkommer

Gin Tonic ‘The Natural’
Tanqueray London dry Gin
en Royal Club Tonic

Cocktails

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,00€



Bittergarnituur
Met bikkelsaus

 9 stuks

 18 stuks

 27 stuks

Bourgondische bitterballen
8 bourgondische rundvleesbitterballen,
geserveerd met grove mosterd, nacho’s en salsasaus

Nacho’s voor 2 
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 met chilisaus
11 stuks

Kaasloempia’s met mosterdmayo
11 stuks

Krokante gamba’s met chilisaus
6 stuks

Kaasplankje voor 2 
Verschillende soorten kaas, vijgenbrood en passende garnituur

Broodplankje
3 soorten brood geserveerd met kruidenboter,
aioli en tomatentapenade

Knoflookbrood
9 stuks knoflookbrood geserveerd met tomatentapenade 
en kruidenboter
Extra: Grana padano +1,00

Breekbrood
Brood ingelegd met jonge kaas en kruiden,
geserveerd met chili-tzatziki en tomatentapenade

Borrelkaart

4,90€
9,40€
14,00€

10,80€

6,80€

4,80€

9,80€

6,20€

5,20€

5,00€

5,00€

7,00€



Bieren

La Trappe Witte Trappist  5,5%
Het eerste en enige Trappisten witbier te wereld. Uitsluitend 
gebrouwen met water, tarwemout, gerstemout, gist en hop. Er 
worden geen kruiden toegevoegd. De saphir hop geeft het bier 
een citrusachtige geur. Een echte dorstlesser voor de zomer, 
maar waar je ook in andere seizoenen volop van kan genieten.

Erdinger 5,3%  |  0,50 l
Troebel, strokleurig weissbier met een stevige, witte schuim-
kraag en aroma’s van banaan en kruidnagel en een frisse, 
heldere smaak met een lichte bitterheid in de afdronk. 

Paulaner Hefe-weissbier  5,5%  |  0,50 l
Paulaner Hefe Weisse is een troebel geelbruin bier met een
dikke witte schuimkraag, sterke frisse citrus geuren een 
fluweelzachte smaak met tonen van gist en banaan. Het bier 
heeft een lange vrij droge afdronk met een lichte bitterheid. 

Texels Skuumkoppe  6%
De trots van Texels, tarwebier waaraan diverse hopsoorten
en de karakteristieke bovengisting een vollere smaak geven
dan aan ander witbier. Donker witbier: het dankt zijn naam
aan de witte koppen op de golven van de ruige zee.

IPA 
Jopen Mooie Nel IPA  6,5%
Jopen Mooie Nel is een IPA met Amerikaanse hop die zorgt voor 
bitterheid met veel fruitige tonen. IPA werd in de tijd van 
lange zeereizen extra zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat 
het in de koloniën gedronken kon worden. Jopen Mooie Nel IPA 
is vernoemd naar het water tussen Haarlem en Spaarndam. 
Deze IPA wordt buiten Nederland North Sea IPA genoemd.

Brewdog Punk IPA  5,4%
Punk IPA van Brewdog staat symbool voor het begin van de 
craftbeer revolutie. Bakken vol hop worden gebruikt om dit 
bier zijn kenmerkende frisse karakter te bezorgen. Dit fruitige 
bier zit vol tropisch fruit: mango, papaya, ananas en lychees.

WIT BIER / WEISSBIER

5,50€

5,50€

4,00€

4,40

5,00

5,00

€

€

€



Bieren

La Trappe Blond  6,5%
Dit sprankelende goudblonde bier heeft een aromatische,
fruitige en frisse geur. De smaak is licht moutig en licht 
zoet. Een uitgebalanceerde mix van complexiteit en eenvoud.
La Trappe blond gist licht na op de fles. 

Leffe Blond  6,6%
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier waar een 
vleugje bitterheid doorschemert. Door het gebruik van 
Bleekmout heeft hij een lichte, zonnige kleur die je ook 
bij de betere pilsbieren terug vindt. Hij is elegant, zacht 
en fruitig. Maar toch zorgt een zweem van bittere 
sinaasappel voor een pittige afdronk.

Maneblusser  5,8%
Brouwerij Het Anker besloot voor de Mechelaars een 
vlot drinkbaar stadsbier te brouwen, dat toch voldoende 
pit in zich heeft om met volle teugen van te genieten. 
Er werd gekozen voor de Maneblusser: een blond bier 
van 5,8%, met een licht citrus aroma en een fijne afdronk, 
gebrouwen volgens de traditionele methode van hoge gisting.

Wilderen Goud  6,2%
Stoer en onweerstaanbaar, jong van karakter. Wilderen 
goud is een blond, vlot toegankelijk en jong hoge gistings-
bier van 6.2% alc. Het vormt een perfect alternatief voor 
een dorstlessende pils of een licht abdijbier. 
 

BLOND

4,20€

4,50€

4,20€

4,50€



Bieren

La Chouffe  8,0%
La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist. 
Het is aangenaam fruitig, gekruid met koriander 
en heeft een lichte hop smaak.

Duvel  8,5%
Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, 
een verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter. 
Het aparte brouwproces, dat zo’n 90 dagen duurt, 
garandeert een pure stijl, een delicate pareling en een 
aangename alcoholzoete smaak.

Cornet  8,5%
Cornet is een krachtig, blond bier van hoge gisting, met 
nagisting in de fles. Proef de volmondige warme smaak en 
unieke vanilletoets, resultaat van snippers eikenhout die 
toegevoegd worden tijdens het brouwen. Geniet van de 
lange afdronk met zachte bitterheid. Een bier voor ridders 
van de goede smaak.

Brigand  9,0%
Brigand behoort tot de groep sterke blonde bieren die 
hergisten op de fles. De helderblonde kleur springt meteen 
in het oog en is te danken aan het gebruik van ongemoute 
tarwe, bleek- en pilsmout. Dit bier is kruidig van smaak,
biedt lichte moutaroma’s en is hopbitter in de afdronk.  
  

ZWAAR BLOND

4,60€

4,60€

4,60€

4,60€



Bieren

La Trappe Dubbel  7,0%
La Trappe dubbel heeft een diepe, bruine kleur en een mooie,
beige schuim. Door het gebruik van karamelmout ontstaat 
een zacht aromatisch, karamelachtig karakter. De smaak is 
volmoutig en een tikkeltje zoet. La Trappe Dubbel is zacht 
om te drinken maar toch een ‘body’ en een volle smaak.

Leffe Dubbel  6,5%
Leffe dubbel heeft een volle lichtzoete en moutige smaak
van vanille, kruidnagel, toffee en karamel met een drop- 
achtige achtergrond.

Grimbergen Dubbel  6,5%
Het zoet-bitter bier met veel volheid en toetsen van 
karamel. Het is een heel rijk bier met een dubbele gisting. 
De mengeling van verschillende moutsoorten geeft Grimbergen 
dubbel deze typische dieprode “Bourgogne” kleur.

DUBBEL

4,20€

4,20€

4,20€

Wisselkrat

De wisselkrat is een krat die 

verschillende lekkere bieren bevat. 

Iedere keer gaat er een ander bier in 

en het is elke keer een verrassing. 

Laat je verrassen met een biertje 

buiten onze vaste kaart om!



Bieren

La Trappe Tripel  8,0%
Fruitige geuren van perzik en abrikoos gecombineerd met een
bloemige geur. La Trappe Tripel is een klassiek trappistenbier 
met een krachtige en volle smaak. Daarnaast heeft het bier 
een kandijzoet en lichtmoutig karakter. De La Trappe Tripel 
heeft een bitter en licht droge afdronk.

Tripel Karmeliet  8,4%
Tripel Karmeliet heeft niet alleen een heerlijke smaak maar
ook een heerlijke geur. De geur is aantrekkelijk door vanille
en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier veel fruitigheid van
perzik en banaan. In de smaak overheerst in eerste instantie
de hop. Dit geeft het bier kracht en pit. Neem even de tijd en
de zoete smaak, die we kennen van de geur komt terug. 

Tripel LeFort  8,8%
Tripel LeFort is een goudblond bier dat zich onderscheidt 
door zijn frisheid, fruitig aroma en een mooie zachte en 
volle smaak. De hoge gist die voor dit bier gebruikt wordt 
resulteert in een bier met een vanille kruidnagelaroma 
en tegelijk een fruitige smaak van bananen en rode appels. 
Aangename toetsen van citrus, limoen en rozen maken het 
bier evenwichtig en tegelijk complex.

Schuppenboer Tripel  8,0%
Met de Schuppenboer weten de brouwers van het Nest al 
meteen hun eerste bier op de kaart te zetten! Gebrouwen 
met cascade hop en toevoeging van koriander. Dit bier is een 
aanrader voor al wie houdt van een volmondig, fruitig bier
met een lichtbittere, kruidige afdronk.

TRIPEL

4,70€

4,90€

4,70€

4,90€



Bieren

Gouden Carolus classic  8,5%
Dit “Groot Keizersbier” wordt nog steeds in de Mechelse 
brouwerij Het Anker gebrouwen. Donkere, zeer evenwichtig 
gedoseerde karamel- en aromatische mouten zorgen, in combi-
natie met een traditionele hoge gisting, voor een uniek bier 
dat de warmte van wijn en de frisheid van bier verenigt.

La Trappe Isid’or  7,5%
Ongefilterd, lichtzoetig amberbier met een note van karamel,
dat nagist op de fles en een volle zacht-bittere smaak en 
een fruitige afdronk heeft.

La Trappe Quadrupel  10%
De Quadruppel is het zwaarste bier van de La Trappe met een 
prachtige amberkleur. De warme, intense smaak is vol en goed
gebalanceerd. Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam bitter 
met een zoete afdronk. Quadruppel gist na op de fles en heeft 
aroma’s van onder andere banaan, amandel en vanille.

Rochefort 8  9,2% 
Rochefort 8 is met 9,2% alcohol een flinke pater. Dit bier 
is in een authentiek trappistenklooster gebrouwen en draagt 
dan ook met trots het logo ‘Authentic Trappist Product’. 
Dit dondere bier is zo rijk aan smaak, het bevat fruitigheid 
van donker fruit, pruimen en vijgen. Daarnaast heeft deze 
8 ook een kruidigheid en vanzelfsprekend een zoetheid van 
karamel en geroosterde mout.

Hertog Jan Grand Prestige  10,0%
De Grand Prestige, gebrouwen met wel vier verschillende
mouten, wordt ook wel omschreven als gerstewijn. In de 
rijpe, volle smaak laten bitter en zoet zich opmerkelijk 
goed onderscheiden. De smaak is een wisselend palet van
geroosterde mout, een vleugje karamel, kruidig en volmondig 
en in de afdronk proef je een aangename bitterheid met een 
tikje zoet. Het aroma is heerlijk fruitig.

4,60

4,80

5,00

4,80

€

€

€

€

4,80€

OVERIG LEKKERS



Bieren

Wieckse Rosé  4%
Wieckse rose bier is een heerlijk zacht en fruitig witbier 
met een friszoete smaak. Het heeft de nuance van een rose 
en het levendige van een sprankelend witbier.

Liefmans  3,8%
Geniet van de frisse en intense smaak van 
aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. 
Op echte krieken gerijpt rood Belgisch fruitbier. 
Zacht mousserend verfrissend en aangenaam zoet. 

Kasteel Rouge  8,0%
Voor onze Kasteel Rouge gebruiken we Kasteel Donker 
als moederbier. Dit ‘fruitige’ bier is een prima cocktail 
of aperitief op een zonnig terras. Een bier voor de lief-
hebbers van zoete kersen met een overweldigend aroma. 
Het fruit overvleugelt de mout waaraan evenwel toetsen 
van chocolade en peper herinneren. Verrassend licht 
verteerbaar voor een vrij sterk bier.

3,70€

4,60€

3,70€

ROSÉ / FRUITBIEREN 

Seizoensbieren

Tijdens het jaar door zijn er verschillende 

seizoenen. De verschillende seizoenen brengen 

verschillende bieren op fles en tap. 

Vraag aan een van onze bedieningsmedewerkers 

welke extra bieren we op dit moment 

hebben en laat u verrassen door het seizoen. 



Bieren

Veltins (tap)  4,8%  |  0,25 L  
                     |  0,50 L  
Veltins wordt natuurzuiver gebrouwen, met vers geoogste 
hop, het zachte bronwater en de fijnste zomergerst. Dit geeft 
Veltins die lekkere frisse smaak. De stevige volle schuimkraag 
maakt het genieten compleet.

Hertog Jan (fles)  5,1%
Alleen de rijkste mout, de mooiste hop en kristalhelder 
natuurzuiver water uit de Eiffel zijn goed genoeg. Dankzij 
deze ingrediënten en natuurlijk de kunde van de brouwers 
krijgt het bier die prachtige gouden kleur en vormt het 
een mooie, volle schuimkraag.

Veltins 0.0  0,0%
De smaak van Veltins Pisener 0.0% zal u snel overtuigen. 
De krachtige en aangenaam prikkelende smaak verfrissen 
en overtuigen over de gehele linie. Het ideale drankje 
voor een ieder die geen alcohol wil drinken!

Veltins Radler 0.0  0,0%
Een intens aroma met echt citroensap, het prikkelende 
fruitzuur en de lichte bitterheid kenmerken de smaak 
van deze radler.

Veltins Radler  2,4%
Veltins Radler is een verfrissende biermix bestaande uit
50% Veltins pilsener en 50% citroenlimonade.

2,90€

3,00

3,00

€

€

2,60
4,90

€
€

3,00€

PILS



Bieren

Wieckse Witte  0,0%
Wieckse Witte is een heerlijk verfrissend witbier met een 
zachte afdronk, zonder alcohol. Het heeft de karakteristieke 
zachte smaak van witbier en bevat bovendien 40% minder 
calorieën dan de alcoholhoudende variant. Dus altijd goed!

Liefmans  0,0%
Liefmans is een sprankelend alcoholvrij fruitbier met een 
lichtrode kleur. Het bier heeft een frisse intense smaak 
van aarbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. 

Leffe Blond  0,0%
Een alcoholvrije variant van het populaire Leffe Blond. 
Dit kenmerkende bier is goudblond van kleur, vol van smaak 
en bevat toetsen van kruidnagel en vanille. Het is het eerste 
abdijbier dat geheel zonder alcohol is gebrouwen. 

Paulaner  0,4%  |  0,50 l
Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei heeft het aroma en de 
volle body van een gewone Paulaner. Een zeer geslaagd 
alcoholvrij bier met bovendien mooie isotonische waarden, 
dus ideaal voor sporters. Lekker Duits tarwebier met een 
frisse, heldere smaak en een lichte bitterheid in de afdronk.

Van Moll Wanderlust  0,3%
Lichtvoetig en fris stapt deze IPA door de wereld. Slechts 
0,3% alcohol, maar honderd procent smaak. Hij neemt je mee 
langs citrusgaarden, hopt langs dennenbomen, plukt wat passie-
vrucht. Wanderlust er nog wel een, geniet van al het moois. 
Aan hem zal het niet liggen, deze reis gaat nog even door.

3,50€

3,50

5,50

5,00

€

€

€

3,00€

ALCOHOLVRIJ / ALCOHOLARM 



Wijnen

Khipu Sauvignon Blanc
Central Valley Chili
Stuivend, sappig en fris. Bleke citroenachtige kleur.
Aroma’s van passievrucht en grapefruit. 
Droge ‘crispy’ wijn.

Khipu Chardonnay
Central Valley Chili
Vol, rond, romig en fruitig. Goudgeel van kleur.
Geuren van meloen en perzik. Vol en droog.

Khipu Rose
Central Valley Chili
Fruitig, sappig en fris. Licht roze van kleur. 
Aroma’s van aardbeien en frambozen.
Gemaakt van de Merlot druif.

Khipu Merlot
Central Valley Chili
Rond, fruitig en sappig. Donkere violet kleur.
In de geur zwarte kersen en pruimen.
Mondvullend, soepel en met een lange afdronk.

Khipu Cabernet Sauvignon
Central Valley Chili
Vol, fruitig en krachtig. Diepe granaatrode kleur.
Aroma’s van rood fruit en zoete kruiden.
Mooie aangename balans tussen de fruittonen en de zuren.

Mainzer Domherr 
Kabinett J. Egberts
Rheinhessen Duitsland
Licht zoete wijn met een zuivere en fruitige geur.
In de smaak exotisch fruit en een aangenaam zoete afdronk.
Gemaakt van de Muller Thurgau en de Silvaner druiven.

19,003,90 €€

19,003,90 €€

19,003,90 €€

19,003,90 €€

19,003,90 €€

18,503,80 €€

De gehele Khipu serie komt uit de Central Valley in Chili.
De naam “Khipu” staat voor het communicatiesysteem ontwikkeld
door de Inca’s, bestaande uit een serie van geknoopte koorden.

per glas  |  per fles



Wijnen

WITTE WIJN PER FLES

Lacerta Muscat Ottonel
Roemenië, Dealu Mare
De Muscat Ottonel van Lacerta; heerlijke geuren van peer 
en appel. Fluweel zacht met typische muscat smaak. 
Een licht bittertje, vers fruit en lichte zuren maken deze 
wijn heerlijk verfrissend.

Reserve De La Cite Chardonnay
Frankrijk, Rousillion
Prachtige Chardonnay met aroma’s van citrusfruit, perzik en 
peer naast de rijke tonen van toast & vanille. Bovengemiddelde 
zuren, stevige body en een lange afdronk.

19 Crimes Chardonnay
Australie, Victoria
De 19 Crimes Chardonnay is één van de wijnen afkomstig 
van het wijnhuis 19 Crimes. De 19 Crimes Chardonnay is een 
krachtige wijn met een zeer rijk smaakpalet. Voor deze 
19 Crimes is gebruik gemaakt van de Chardonnay druif, 
die enorm populair is in het nieuwe wijnland Australië. 
De rijping op hout, brengt ook heerlijke vanilletonen met 
zich mee. Dit geeft deze heerlijke 19 Crimes Chardonnay 
een zoet tintje. Naast hout en vanille, zult u in de afdronk 
ook rijp fruit kunnen proeven.

ROSÉ PER FLES

Ch. De Font Vive Rosé Bandol
Frankrijk, Provence
Verfijnde rosé van Cinsault, Grenache en Mourvèdre. 
Licht van kleur met tonen van rode bessen, framboos 
naast lichte kruidige tonen. Intense smaak, heerlijk fris 
en een fijne afdronk.

29,00€

27,00€

28,00€

31,90€



Wijnen

RODE WIJN PER FLES

Candido Devinis
Italië, Puglia
Een heerlijke Primitivo, geurig met fruit en mediterrane 
kruiden. Kersen, zwarte bessen, een zachte structuur en 
een afgeronde droge afdronk.

19 Crimes Red Wine
Australie, Vicoria
19 Crimes Red Wine ‘Behind Bars’ wordt gemaakt op basis 
van de Shiraz druif en een beetje Cabernet Sauvignon. 
Het is een rode wijn die heel toegankelijk is, met sterke 
fruitgeuren en hints van zoete bramen. Je proeft rood 
fruit, vanille, crême brulée en eik. Goed gebalanceerd 
met gemiddelde tannines.

29,00€

28,00€

Boscafé ‘t Rimpelt,

Een heerlijke eet- en drinkgelegenheid, gelegen in Afferden. De ideale locatie om er lekker even 
uit te zijn en te genieten van het mooie uitzicht onder het genot van een drankje en hapje.

Wij bieden u een heerlijke lunch, een á la carte menu en ons wel bekende Bourgondisch Tapas 
5-gangen menu aan. U kunt ook bij ons terecht voor een High Beer, High Wine of High Tea. 
Onze locaties zijn tevens uitermate geschikt voor feesten en partijen: huwelijken, verjaardagen, 
bedrijfsuitjes, teambuilding, vergaderingen etc. zijn voor ons geen probleem. Gezien de rustige 
omgeving is deze locatie ook passend voor bijvoorbeeld een koffietafel. Neemt u gerust contact 
met ons op voor de mogelijkheden.

In de zomerperiode staan onze deuren 7 dagen in de week vanaf 11:00 uur voor u open. 
Wij sluiten pas zodra onze laatste gast met volle tevredenheid ons restaurant heeft verlaten. 
Onze keuken is tot 21:00 uur geopend, tevens houden wij graag rekening met alle wensen van 
onze gasten en uiteraard ook met de allergenen. Van 1 oktober tot 1 april zijn wij elke maandag 
en dinsdag gesloten. Op onze website vindt u informatie over de mogelijkheden bij het Boscafé 
en kunt u alvast spieken naar onze uitgebreide kaart.

Wij zien u graag, bij ons in het Boscafé.

Het Boscafé-team!


