vanaf 15 personen

SALADES
Salade kalkoen | 16,60

SOEPEN

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

Tomatensoep | 5,70

klein | 4,40
Soep van verse tomaat, gegarneerd met
groene kruiden en een scheutje room

Uiensoep | 5,70 klein | 4,40
Een krachtige bouillon,
rijkelijk gevuld met ui
Soep van ’t moment | 6,20 klein | 4,90
Wisselende soep van het seizoen naar
de stemming van de kok

Frisse salade met lauwwarme kalkoen, wilde
perzik en granaatappelpitjes. Verrijkt met
tomaat, komkommer, rode ui, pittenmix en
medina-mayonaise

Salade geitenkaas | 16,40

Een frisse salade geitenkaas met gebrande
rietsuiker, verrijkt met tomaat, komkommer,
pittenmix, croutons en een dressing van rood
fruit

HOOFDGERECHTEN

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

Bosburger met friet | 14,00

LUNCH
Bosplateau vlees | 12,50

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

Bosplateau vis | 12,50

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

Pannetje saté | 8,80

Kippendij reepjes met satésaus, gegarneerd met
pinda’s en gefrituurde uitjes. Geserveerd met
atjar en stokbrood

Waldkorn gezond | 7,90

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

Baguette uit de oven | 9,40

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

Onze beroemde 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

Varkenshaas | 19,40

Gebakken varkenshaas met een korst van
chimi churri, geserveerd met een pepersaus
of een saus naar keuze

Goulash | 18,60

Kruidig rundvlees vol van smaak in een
pannetje, geserveerd met friet of rijst

Schnitzel | 18,20

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

Zwaardvis | 19,90

Van de grill, geserveerd met een antiboise

Groentewrap | 16,90

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

Extra: pittig gehakt +1,00

VOORGERECHTEN
Carpaccio | 11,50

Van het rund gesneden, geserveerd met pittenmix,
chorizo, oude kaas, honingtomaatjes, rucola en een
soja-mayonaise

Duo van kaas | 10,60

Val-Dieu ovenkaasje en krokante brie met een
konfijt van tomaat en chili. Geserveerd op een
bedje van sla, verrijkt met pecannoten, tomaat,
komkommer en rode ui

NAGERECHTEN
Dame blanche | 5,90

Vanille-roomijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Crème Brûlée | 6,00

Met vanille op smaak gemaakte room,
afgebrand met rietsuiker

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons tijdig!
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