WELKOM BIJ

HET BOSCAFÉ

BORREL - LUNCH - DINER

NATUURLIJK GENIETEN!
Prachtig gelegen in de bossen is Het Boscafé
bij uitstek de ideale locatie om de natuur
in te gaan of om ontspannen op het terras
te zitten terwijl de kinderen zich vermaken
in de speeltuin. We zijn 365 dagen per jaar
geopend vanaf 10:00 uur voor koffie, lunch en
diner.

ONTBIJT
Wentelteefjes			6,45

Breakfast Bowl		

6,95

Worstenbroodje		

American Pancakes		

6,95

Twee zoet gebakken boterhammen
met slagroom

3,50

Brabants worstenbroodje van de
lokale bakker

Gezonde granola met kokos, griekse
yoghurt en aardbeien
Met siroop en suiker

LATTE SPECIALS
Het Boscafé Latte		

4,10

Salted Caramel Latte

4,10

Met witte chocolade, caramel,
oreo & marshmallow
Latte met gezouten caramel en
fudge

Spiced Chai Latte		

4,10

Een latte met chai spices, bastogne,
crumble en kaneel
Slagroom?

+0,60

KOFFIE

THEE SPECIALITEITEN

Koffie			2,40
Espresso		 2,40
Dubbele espresso
3,80
Cappuccino		
2,60
Koffie verkeerd		
2,70
Latte macchiato
3,10

Verse Senza-thee
- Dutch Breakfast
- Earl Grey
- Green Jasmine
- Herbal Chai
- African Rooibos
- Star Mix
Verse muntthee
Verse gemberthee

Alle koffies zijn decafé te
bestellen!

GEBAK

Appeltaart 		

3,90

Carrotcake

4,20

Huisgemaakte specialiteit

Worteltaart met cream cheese
frosting en walnotencrumble

2,40

3,10
3,10

New York Cheesecake
Met rood fruit en besjes

4,60

Heb je iets te vieren? Onze verse
taarten zijn ook te bestellen om
mee te nemen!
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FRISDRANKEN

TASTY BORRELBITES

Coca Cola regular, light of zero

2,40

Chaudfontaine blauw of rood

2,40

Fanta | Sprite | Cassis		

Bitter Lemon | Tonic | Rivella
Chocomel | Fristi		

Fuze Tea sparkling of green

2,40
2,50

2,60
2,60

Glas Ranja			0,80

Gemengd borrelgarnituur 8,75
12 stuks gemengde snacks met
chilisaus en mosterdmayonaise

Gemengde borrelplank 16,25

Een heerlijke plank met gemengde
warme snacks, serranoham, fuet en
kaasblokjes

Kan Ranja			2,90

Broodplankje 6,75

Appelsap | Tomatensap		

Nacho’s 8,95

Verse Jus d’Orange		

3,50
2,60

Bieren van ‘t Vat
Bavaria Pilsener		

20 cl -2,40

Swinckels’ Pilsener

25 cl -3,40

			

50 cl - 5,90

			50cl - 5,60
La Trappe Wit		

La Trappe Dubbel
La Trappe Blond

La Trappe Isid’Or
Cornet Oaked		

30 cl - 3,90
3,90
3,90

4,40
4,10

Wisseltap		 variërend

Met aioli, kruidenboter en tapenade
Gegratineerd met kaas, ui en
tomaten crème fraîche

Bourgondische bitterballen 6,25
8 stuks, met Franse mosterd

Net als thuis 6,75

Plankje met toastjes en vier salades

Flammkuchen 6,75

Dunne krokante bodem belegd
met roomkaas, tomaat, ui, bosui en
pulled pork

Borrelplank ‘Het Boscafé’ 28,25

Nacho’s, vers desembrood met aioli,
Serranoham, bittergarnituur, yakitori
spiesjes, kaasblokjes, calamaris,
gefrituurde uienringen en malse
ribbetjes

Een echte bierliefhebber?

Wij ook! Bekijk onze speciale bierkaart voor ons uitgebreide
assortiment, vraag onze medewerkers naar de wekelijks
wisselende bieren of neem binnen een kijkje!

Probeer een High Beer!
Gezellig met je vrienden, familie of collega’s.
Een High Beer bestaat uit vier wisselende
speciaalbiertjes met bijpassende
borrelgerechten. Een High Beer is te
bestellen voor 24,50 per persoon.
Gelieve vooraf te reserveren.
Vraag ons personeel naar de
mogelijkheden!
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WIJNEN
WITTE WIJNEN		

Palombe blanc VDP				

glas
3,60

Frankrijk, Cotes e Gascogne

fles
18

| Colombard en sauvignon

Couveys Chardonnay				

4,30

23,50

Passimento Pasqua				

5,10

27,50

Frankrijk, Languedoc | Chardonnay
Italië, Veneto | Garganega
Alvaro Palacios Placet		

Spanje, Rioja La Montessa | Viuara

ROSE WIJN		

		

glas

fles

glas

fles

Laroche Merlot				

3,90

21

El Coto Crianza				

4,90

26,50

Maison Le Bosquet Rose		

		

36

3,60

Frankrijk, Languedoc | Cinsault, Grenache

18

en Syrah

RODE WIJNEN		

Palombe rouge VDP			

3,60

Frankrijk, Herault | Carignan
Italië, Veneto | Garganega

Spanje, Rioja | Tempranillo

Fleur du Cap				

Zuid-Afrika, Stellenbosch | Cabernet Sauvignon

SPARKLING WIJNEN

MVSA Cava Brut			
MVSA Cava Rosé			

		

		

18

33

37,5cl 75cl
14,50

24,50
25,50

CHECK ONZE LUNCH- EN DINERKAART VERDEROP!
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LUNCHGERECHTEN
Keuze uit waldkorn, maïs of wit oerbrood

BROODJES
Italiaanse Panini		

7,95

Basilicumpesto, gerookte kipfilet,
12 uurtje ‘Het Boscafé’
10,75 kaas en tomaat tussen geroosterd
Een bourgondische kroket, ministokbrood
burger & tomatensoepje

Gezonde bol			8,95
Clubsandwich		 10,75 Italiaanse bol met kipfilet, jonge kaas,
Een klassieke 3-laags belegde
clubsandwich met gerookte kipfilet,
ei, kaas, bacon, sla en mosterdcrème

Rundercarpaccio		

avocado, komkommer, tomaat en
een gekookt eitje (ook
mogelijk)

Trio van Vis			
10,95
10,75 Gerookte zalm, gerookte makreel-

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

salade en butterfly scampies
met een lichte limoencrème en
gefrituurde kappertjes

Uitsmijter

Hete Kip			8,75

Geserveerd met ham, kaas & spek
3 eieren 7,95
5 eieren 10,45

Rundvleeskroketten		

8,50

Twee kroketten, twee sneden brood
en franse mosterd

Garnalenkroketten		

Vers afgebakken stokbrood met
licht pittige kippendijen &
chilimayonaise.

Serrano & Mozza		

mozzarella, pesto & zongedroogde

12,95 tomaat

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

16,25

Krokant broodje met serranoham,

TOSTICORNER

Kindertosti		
4,10
Saté Boscafé			16,25 Tosti ham & kaas, met ketchup
Malse kippendijensaté met onze
javaanse satésaus, kroepoek
en zoet-zure atjar, afgetopt met
gefrituurde uitjes

Tosti Boscafé		

7,50

Tuna Melt		

6,75

Familietosti		

14,25

Drie-laags tosti met ham & kaas
en tostisaus
Dik belegd met tonijnsalade,
ui en gesmolten kaas

Groot genoeg voor 4 personen!
Met tostisaus of ketchup

SOEPEN

SALADES (klein /groot)

Tomatensoep			5,95
Tomaten-cremesoep met
krokante bacon

Mosterdsoep			6,50

Romige soep van 3 mosterd-soorten,
met knapperige bacon en bosui

Kip & Noodlesoep		

Een lichte soep met malse kip,
noodles en groentjes

6,25

10,75 / 16,45

Gamba’s		

11,95 / 18,45

Geitenkaas		

9,95 / 14,75

Oosters		

10,95 / 17,45

Met Parmezaan, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en
truffelcrème
Knoflookgamba’s, komkommer,
radijs en een klassieke Frenchdressing
Gekarameliseerde geitenkaas,
komkommer, zon-gedroogde
tomaat en pijnboompitten

KIDSCORNER
Bammetje met beleg		

3,95

Poffertjes of Pannenkoek

5,75

Friet & Snack			

6,75

Keuze uit twee soorten beleg: ham,
kaas, jam, hagelslag of nutella
Met poedersuiker en stroop

Carpaccio		

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

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

Kindersoepje			3,25
Klein glaasje soep, te kiezen van de
menukaart

Fruit				1,50
Vraag onze medewerkers!

MEESTERLIJKE BURGERS

Al onze burgers worden geserveerd met frietjes en mayonaise

Klassieker		

14,10

Pulled Pork		

15,75

Veggieburger

13,75

Spicy Burger		

14,50

200 grams runderhamburger met
kaas, knapperige bacon, truffelcrème
en gefrituurde uitjes
Een quinoa en groentenburger met
gegrilde courgette en avocado

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
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Stel zelf je
3-gangen-menu samen!
Voor slechts 32,95 heb je bij ons een
drie-gangen-diner! Je hebt de keuze uit
álle gerechten op de kaart. Bij sommige
gerechten staat wel een meerprijs.
Eet smakelijk!

DINER - VOORGERECHTEN
Broodplankje			6,75
Desembrood met aioli, kruienboter
en tapenade

Rundercarpaccio		

9,75

Gamba’s		

12,25

In kruidenboter gebakken gamba’s
met aioli en chilisaus
(+2.25 i.c.m. 3-gangen-menu)

Licht gemarineerd met parmezaan,
zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en truffelcrème

Tonijn Tataki			9,75

Portobello & Kaas		

Beef Teriyaki			8,25

8,75

Stuffed portobello met roombrie
en tomatenrelish

Licht geschroeide tonijn met
wakame, wasabi-creme & sojasaus
Gewokte ossenhaaspuntjes in
teriyakisaus met groentes &
kroepoek

Proeverijtje 10,75

Kun je niet kiezen? Kies dan ons proeverij plankje met
knoflook gamba’s, mosterdsoepje & rundercarpaccio

SOEPEN

SALADES (klein /groot)

Tomatensoep			5,95

Carpaccio		

10,75 / 16,45

Mosterdsoep			6,50

Gamba’s		

11,95 / 18,45

Geitenkaas		

9,95 / 14,75

Oosters		

10,95 / 17,45

Tomaten-cremesoep met
krokante bacon

Romige soep van 3 mosterd-soorten,
met knapperige bacon en bosui

Kip & Noodlesoep		

Een lichte soep met malse kip,
noodles en groentjes

6,25

Met Parmezaan, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat en truffelcrème
Knoflookgamba’s, komkommer,
radijs en een klassieke Frenchdressing
Gekarameliseerde geitenkaas,
komkommer, zon-gedroogde
tomaat en pijnboompitten

Typisch oosters met licht
gemarineerde ossenhaaspuntjes,
bosui, wakame en groene asperge
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DINER - HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en mayonaise

Tournedos

24,50

Gebakken ossenhaas met keuze uit
champignonroom-, pepersaus of jus
(+4.50 i.c.m. 3-gangen-menu)

Saté Boscafé		

16,25

Malse kippendijensaté met onze
javaanse satésaus, kroepoek en
zoet-zure atjar

Malse ribben		

19,75

Onze specialiteit! Off-the-bone ribs
in ketjapmarinade met 2 sausjes

Wienerschnitzel

15,50

Gegrilde rib-eye

22,50

Een krokant gebakken 300 grams
Wienerschnitzel met rum-pepersaus
Medium geserveerd met
kruidenboter & groene asperges

(+2.50 i.c.m. 3-gangen-menu)

KINDERKAART
Friet & Snack			

Met poedersuiker en stroop

19,25

Slibtongen		

21,50

Mac & Cheese

13,25

Vegetarische lasagne

14,75

Gegrilde steak met groene
groentes en teriyakisaus
Met remouladesaus, citroen,
peterselie en groene salade

‘American Style’ macaroni & kaas

Een heerlijke gezonde lasagne van
courgette, tomatensaus, parmezaan
en mozzarella

MEESTERLIJKE BURGERS
Klassieker			14,10

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

Veggieburger 		
6,75

Kroket, frikandel, kipnuggets,
bitterballen of vissticks met sausjes

Poffertjes of Pannenkoek

Tonijnsteak		

5,75

Unox Knaks			6,75
Met brood of frietjes en sausjes

Kinderpasta			6,75
Linguine pasta met tomatensaus

13,75

Een quinoa en groentenburger met
gegrilde courgette en avocado

Pulled Pork			15,75
Een angus burger met pulled pork,
komkommer, cheddar en smokey
BBQ-saus

Spicy Burger			14,50
Not for the weak! Onze 200 grams
burger, jalapeno’s, tomatenrelisch,
cheddar en chipotle-aioli

met een gra tis ver rass ing uit de gra bbel man

d!
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DINER - NAGERECHTEN
Crème Brûlée			6,45
Een echte klassieker! Afgebrand met
een dun laagje suiker, geserveerd
met speculoos-ijs

Dame Blanche		

6,95

New York Cheesecake

6,25

3 bollen vanille-ijs met warme
chocoladesaus

De echte klassieker met vers fruit
en mango sorbetijs

Nougatine Parfait		

6,50

Aardbei Romanoff		

7,25

Kinder IJsbeker		

4,75

Huisgedraaid ijs met krokante
nootjes, caramelsaus en slagroom
Heerlijk zomers dessert met verse
aardbeitjes, romanoffsaus en oreo
crumble
Een beker om mee te nemen, met
vanille-ijs en slagroom

GRAND DESSERT
Moeilijk kiezen?

Ga voor ons Grand Dessert!
Lekker genieten van een mix van
onze nagerechtenkaart.
9,75 (+2.75 i.c.m. 3-gangen menu)

Speciale koffies

STERKE DRANKEN

Irish Koffie - Jameson Whiskey
French Koffie - Grand Marnier
Italian Koffie - Amaretto
Mexican Koffie - Kahlua
Spanish Koffie - Tia Maria
Baileys Koffie - Baileys

Port/Sherry/Vermouth
Binnenlands
gedistilleerde borrels
Bacardi/Wodka/Gin
Cognac/Armagnac
Diverse whiskey’s v.a.
Likeuren 		

				5,95

3,60
2,20		
3,80
5,40
3,80
3,80

Vraag onze medewerkers naar
ons uitgebreide assortiment

GENIETEN MET ONZE HIGH TEA!
Je kunt bij ons elke dag genieten van een uitgebreide High tea welke
bestaat uit 3 rondes; soep, hartigheden en zoetigheden. Je hebt
volop keuze uit diverse verse theesoorten afkomstig van Senza tea
uit Amsterdam. Voor diegene die liever geen thee drinkt is het ook
mogelijk om van onze koffie en latte producten te genieten.

Kopje seizoenssoep met vers oerbrood en roomboter
***

Klassieke Clubsandwich met kaas, kip & bacon

Sesambolletje met gerookte zalm en forelsalade
Tramezzini lolly met rode en groene pesto
Mini-hamburger met truffelcreme
Mini-quiches

Worstenbroodje
***

Boterkoek

Cheesecake

Stukjes appeltaart
Chocolaatjes
Mini muffins

De high tea bedraagt 19,50 p.p. op basis van 1,5 uur en is uitsluitend
op reservering.
Kinderen kunnen meegenieten voor 9,75 incl. 1 drankje naar keuze.
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HEB JE IETS TE VIEREN?
Het Boscafé is bij uitstek de ideale plek voor feesten en partijen.
Wist je dat we zelfs een officiële trouwlocatie zijn?

Van een receptie tot barbecue, bij ons zit je gebakken!
Vraag gerust naar de mogelijkheden of plan een vrijblijvend gesprek
met ons in om je wensen te bespreken.

Bezoek ook eens ons nieuwe borrelcafé
in het centrum van Oisterwijk aan de
Gemullehoekenweg 1!
Meer informatie: www.cafekoosje.nl

