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Lunchgerechten

Broodjes

Keuze uit waldkorn, mais of
wit oerbrood

10,75

12 uurtje ‘Het Boscafé’

Een bourgondische kroket,
stoofpotje & tosti ‘Het Boscafe’

Clubsandwich

Een klassieke 3-laags belegde
clubsandwich met gerookte kipﬁlet, ei,
kaas, bacon, sla en mosterdcrème

Rundercarpaccio

Licht gemarineerde carpaccio met
parmezaan, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en truﬀelcrème

Uitsmijter 3 of 5 eieren

10,75

10,75

7,95 / 10,45

Geserveerd met ham, kaas & spek

8,50

Rundvleeskroketten

Twee kroketten, twee sneden
brood en franse mosterd

7,95

Gezonde bol

8,95

Trio van vis

10,95

Hete kip

8,75

Philly cheese steak

9,25

Basilicumpesto, gerookte kipﬁlet, kaas
en tomaat tussen geroosterd stokbrood

Italiaanse bol met kipﬁlet, jonge kaas,
avocado, komkommer, tomaat en een
gekookt eitje (ook mogelijk)

Gerookte zalm, gerookte makreelsalade
en butterﬂy scampies met een lichte
limoencrème en gefrituurde kappertjes

Vers afgebakken stokbrood met
licht pittige kippendijen & chilimayonaise.

Chiabatta met dungesneden rib-eye, gebakken
ui & champignons rijkelijk belegd met cheddar

Garnalenkroketten

12,95

Steak Tartaar

14,50

Twee goed gevulde kroketten van
hollandse garnalen, met limoenmayonaise en peterselie

Klassiek bereid!
Met frietjes & truﬀelmayonaise

Italiaanse panini

Meer lunchgerechten vind je
op de volgende pagina

Tosticorner
Kindertosti

4,10

Tosti Boscafé

7,50

Tosti ham & kaas, met ketchup

Voor de grote eters, drie laags tosti
met ham en kaas en onze tostisaus

Familietosti

14,25

Groot genoeg om met vieren te delen.
Geserveerd met tostisaus en ketchup.

Heeft u dieetwensen? Laat het ons weten
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Meesterlijke Burgers
Klassieker

14,10

Quinoa- en Groentenburger

13.75

Pulled Pork

15,75

Spicy Burger

14,50

200 grams runderhamburger met kaas,
knapperige bacon, truﬀelcrème en gefrituurde uitjes

Een quinoa en groentenburger met gegrilde courgette
en avocado

* Al onze burgers worden
geserveerd met frietjes
en mayonaise.

Een angus burger met pulled pork, komkommer,
cheddar en smokey BBQ-saus

Not for the weak! Onze 200 grams burger, jalapeno’s,
tomatenrelisch, cheddar en chipotle-aioli

Soepen
Tomatensoep

5,95

Mosterdsoep

6,50

Tomaten-cr èmesoep met krokante
bacon en prei
Romige soep van 3 mosterd-soorten
gevuld met knapperige bacon en bosui

7,50

Erwtensoep

Een heerlijke, goedgevulde kop snert!
Met rookworst, roggebrood en katenspek

Kidscorner
Bammetje met beleg

Keuze uit twee soorten beleg; ham, kaas,
jam, hageslag of nutella

3,95

Poﬀertjes of Pannenkoek

5,75

Friet & Snack

6,75

Met poedersuiker en stroop

Keuze uit kroket, frikandel, kipnuggets,
bitterballen of vissticks met sausjes

Salades

Klein Groot

Carpaccio salade

10,75

16,45

Gamba salade

11,95

18,45

Geitenkaas salade

9,95

14,75

Oosterse salade

10,95

17,45

Met Parmezaan, pijnboompitten,zongedroogde
tomaten en truﬀelcr ème
knoﬂookgamba’s,
komkommer, radijs en een
klassieke French-dressing
Gekarameliseerde geitenkaas,
komkommer, zon-gedroogde
tomaat en pijnboompitten

Typisch oosters met licht
gemarineerde ossenhaaspuntjes,
bosui, wakame en groene asperge

Denk ook eens aan onze High Tea en High Beer

