TASTY BORRELBITES
Maak je borrel compleet met onze tasty borrelbites

Bourgondische bitterbal

6,45

Gemengd borrelgarnituur

8,95

8 stuks, met Franse mosterd
12 stuks gemengde snacks met
chilisaus en mosterdmayonaise

Gemengde borrelplank

16,95

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

Broodplankje

6,95

Met aioli, kruidenboter en tapenade

Bruschetta			8,75
Licht getoast brood belegd met
tomaat & basilicum, rucola en een
beetje aceto balsamico glace.

Nacho’s

Gegratineerd met kaas, ui en
tomaten-crème fraîche

Nacho’s Pulled Pork

9,25

Southern Chicken		

8,50

Boneless chicken bites met buffalo
saus en ranch dressing

MOINK Balls			8,25
Gekruide rundergehaktballetjes van
de smoker, omwikkeld met spek en
afgeglaceerd met een BBQ glace

Yakitorispiesjes

9,75

Torpedo garnalen		

7,25

Oosterse spiesjes van kippendijen
met kroepoek en bosui
Krokant gebakken garnalen met
chilisaus

Ribbetjes by Mr. Smoke

12,50

Zoete aardappelfrietjes

8,25

Parmesan-Truffel Fries

7,75

5 uur op de BBQ gegaarde ribs met
sweet and savory bbq sauce
Krokant gebakken met truffelmayo

10,75

Rijkelijke gevulde nacho’s met
pulled pork en afgetopt met onze
homemade bbq-sauce

Loaded fries met truffelmayo en
afgetopt met parmezaansekaas en
bosui

Borrelplank - Het Boscafé

32,50

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

ZONDER BITE
S
GEEN BORRE
L
W A T I S JO U W FA V O R I E T E
BORRELBITE?
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LUNCHGERECHTEN

ABSOLUTE FAVORIETEN

12 uurtje ‘Het Boscafé’

Licht pittig gemarineerde kippendijen
op stokbrood met sla, komkommer,
tomaat en samurai saus

Keuze uit waldkorn, maïs of wit oerbrood

10,75

Een bourgondische kroket, tomatensoep en hamburgertje

Uitsmijter

3 ei 7,95 - 5 ei 10,45

10,25

Rundercarpaccio

10,75

BBQ Pulled Pork of Beef

10,75

10,75

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

9,95

Knapperig broodje met pulled pork
of beef met chipotle aioli topping.
14 uur gegaard by Mr. Smoke

Geserveerd met ham, kaas & spek

Clubsandwich

Hete Kip		

Klassieke clubsandwich met
gerookte kipfilet, ei, kaas, bacon, sla
en mosterdcrème

Club Brie 			

Clubsandwich met boerenbrie,
truffelcrème, walnoten en rucola

Pokebowl zalm 15,50 kip 14,50

Club Deluxe		

12,95

Rundvleeskroketten		

8,50

Clubsandwich met iberico belotta
ham, rosbief, sla, tomaat en
truffelcrème

Goed gevulde pokebowl met verse
zalm of kippendijen, rijst, cherry
tomaat, komkommer, wakame,
radijs, edamame boontjes en
teriyakisaus

Twee kroketten, twee sneden brood

MEESTERLIJKE BURGERS

Belegd stokbrood (keuze)

8,25

Klassieker		

15,50

Gezonde bol

Waldkorn bol met gerookte kipfilet,
jonge kaas, avocado en groente
garnituren (ook
mogelijk)

8,95

Veggieburger

14,50

Trio van Vis		

Pulled Pork		

16,50

Spicy Burger		

15,50

en franse mosterd

Ham en/of kaas, filet americain,
eiersalade of tonijnsalade

10,95

Waldkorn bol met gerookte zalm,
tonijnsalade en butterfly scampies
met een lichte limoencrème en
gefrituurde kappertjes

Vega Panini			

7,95

Belegd met mozzarella, tomaat en
basilicum pesto

geserveerd met frietjes en mayonaise

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 gefrituurde uienring

SOEPEN
Tomaten-crèmesoep

met krokante bacon en fijn
gesneden bosui

6,50

Mosterdsoep			6,50
met gerookte spekblokjes en bosui

Kreeftensoep			8,50
Romige bisque met gamba en bosui

SALADES (klein /groot)
Geserveerd met brood en boter

Carpaccio

10,75 / 15,50

Met Parmezaan, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en
truffelcrème

Salade vis

10,50 / 15,50

Met gerookte zalm, tonijnsalade,
gefrituurde torpedogarnaal,
wakame, kappertjes en limoencrème

TOSTICORNER
Kindertosti		

4,10

Tosti Boscafé		

7,50

Geitenkaas		

9,95 / 14,75

Oosters

12,50 / 17,45

Tuna Melt		

7,25

Familietosti		

14,25

Gekarameliseerde geitenkaas,
walnoot, radijs, zongedroogde
tomaat en pijnboompitten

Lichte oosterse salade met in teriyaki
gemarineerde ossenhaaspuntjes,
groente garnituren en wakame

Dik belegd met tonijnsalade,
ui en gesmolten kaas

Tosti ham & kaas, met ketchup
Drie-laags tosti met ham & kaas
en tostisaus

KIDSCORNER

Groot genoeg voor 4 personen!
Met tostisaus of ketchup

Friet & Snack			

Bammetje met beleg		

3,95

Poffertjes of Pannenkoek

6,50

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

7,95

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

Kindersoepje			3,50
Klein glaasje soep, te kiezen van de
menukaart

Fruit				1,50
Vraag wat we in huis hebben
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Stel je 3-gangen-diner samen!
Je hebt de keuze uit álle gerechten op de kaart. Bij sommige
gerechten staat wel een meerprijs. Eet smakelijk!
Prijs 3-gangen-menu: 32,95

SOEPEN - voorgerechten
Tomaten-crèmesoep

met krokante bacon en fijn
gesneden bosui

6,50

Mosterdsoep			6,50
met gerookte spekblokjes en bosui

Kreeftensoep			8,50
Romige bisque met gamba en bosui

DINER-voorgerechten
Broodplankje			6,75
Desembrood met aioli, kruidenboter
en tapenade

Bruschetta			8,75
Licht getoast brood belegd met
tomaat & basilicum en een beetje
aceto balsamico glace.

Rundercarpaccio

10,75

Licht gemarineerd met parmezaan,
zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en truffelcrème

Gamba’s		

12,25

In knoflookolie gebakken gamba’s
met kruidenboter, peterselie en
citroen (+2.25 i.c.m. 3-gangen-menu)

Steak tartaar			9,75
Op klassieke wijze, geserveerd met
kwartel-eidooier en brioche toast

SALADES (klein /groot)
Carpaccio

10,75 / 15,50

Salade vis

10,50 / 15,50

Met Parmezaan, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en truffelcrème

Met gerookte zalm, tonijnsalade,
gefrituurde torpedogarnaal,
wakame, kappertjes en limoencrème

Zalmtartaar			9,75
Frisse tartaar van zalm met
limoencrème, zoetzure komkommer
en sesamkrokantje.

Beef Teriyaki

10,75

Buikspek & gamba		

11,25

Gewokte ossenhaaspuntjes in
teriyakisaus met groentes &
kroepoek

BBQ gegaarde buikspek met gamba,
babymais, gepofte tomaat en crème
van pompoen
(+2.25 i.c.m. 3-gangen-menu)

Proeverijtje 10,75
Kun je niet kiezen? Kies dan ons
proefplankje met tomatensoep,
zalmtartaar & rundercarpaccio
(+1,50 i.c.m. 3-gangen-menu)

Geitenkaas		

9,95 / 14,75

Oosters

12,50 / 17,45

Gekarameliseerde geitenkaas,
walnoot, radijs, zongedroogde
tomaat en pijnboompitten

Lichte oosterse salade met in teriyaki
gemarineerde ossenhaaspuntjes,
groente garnituren en wakame
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DINER-HOOFDGERECHTEN
geserveerd met frietjes en mayonaise
(m.u.v. pasta/rijst gerechten)

Tournedos		

24,50

Het lekkerste stuk van het rund, met
gekonfijte roseval, mais, bimi broccoli,
gebakken bospaddenstoelen en saus
naar keuze.

Kabeljauw

19,25

Zalmfilet		

17,75

Truffelrisotto		

16,75

16,25

Malse ribben		

19,75

Ribs by Mr. Smoke

18,25

Off the bone ribs in ketjap marinade.
Geserveerd met 2 sausjes

Ruim 5 uur gegaard op de smoker.
Afgelakt met savory bbq saus en
geserveerd met coleslaw en zoetzure
groentes.

18,50

Gekruide runderborst, 12 uur gegaard
op de smoker. Geserveerd met
coleslaw en zoetzure groente
(+2,50 i.c.m. 3-gangen-menu)

Eendenborst		

16,75

300 grams gepaneerde schnitzel
met groene salade, citroen peterselie
en saus naar keuze

Op de huid gebakken zalmfilet met
bimi broccoli, risotto, zeekraal en
kreeftenjus.

Rosé gebakken met roseval
aardappel, bimi broccoli, gepofte
tomaat en saus naar keuze

BBQ Brisket		

Wienerschnitzel

16,25

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

Varkenshaas		

12,50

Sappige, gegrilde halve haan met
groene salade en appelmoes

Op de huid gebakken kabeljauwfilet
met gestoofde spinazie, crème van
pompoen, gepofte tomaat, zeekraal
en kreeftenjus

(+4,50 i.c.m. 3-gangen-menu)

Saté Boscafé		

Half kippetje

18,25

Op huid gebakken eendenborst met
pompoencrème, gekarameliseerde
witlof, geconfijte roseval, romanesco
en sinaasappelmarmelade.

Italiaanse risotto met truffel,
gebakken paddenstoelen, krokante
parmezaanse kaas en afgetopt met
rucola

Parelhoen			17,75
Langzaam gegaarde parelhoen
met gestoofde spinazie, crème
van knolselderij, gepofte tomaat,
gebakken paddenstoelen, en een
saus naar keuze

Pokebowl zalm 15,50 kip 14,50
Goed gevulde pokebowl met verse
zalm of kippendijen, rijst, cherry
tomaat, komkommer, wakame,
radijs, cashewnoten, edamame en
teriyakisaus

Sauzen:

• Champignonsaus
• Pepersaus
• Truffelsaus
• Bearnaisesaus

MEESTERLIJKE BURGERS
Klassieker		

15,50

Pulled Pork		

16,50

Veggieburger

14,50

Spicy Burger		

15,50

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

KINDERKAART

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 gefrituurde uienring

Stokje saté			7,50

Friet & Snack			

7,95

Kroket, frikandel, kipnuggets,
bitterballen of vissticks met sausjes

Kinderburger			8,50
Klein formaat burger, geserveerd
met frietjes en appelmoes

Poffertjes of Pannenkoek
Met poedersuiker en stroop

1 flink stokje sate met satesaus met
frietjes en salade

Unox Knaks			6,75
Met brood of frietjes en sausjes

Kinderpasta			6,75
Linguine pasta met tomatensaus

6,50

& gratis verrassing
uit de grabbelmand!
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DINER - NAGERECHTEN
Dame Blanche		

3 bollen vanille-ijs met warme
chocoladesaus en slagroom

Tonka & Chocolade		

7,75

7,95

Taartje van tonkaboon en melkchocolade met bastogne crumble,
pistache spongecake en zeezoutkaramelsaus

Cheesecake			7,75

Crème Suisse			7,50
Een klassieke vanille crème met
frambozen, bramen en aardbei op
een krokante bladerdeeg bodem

Stroopwafel Parfait		

7,50

Kinder IJsbeker		

4,50

Huisgemaakte parfait met
stroopwafel, karamel, slagroom en
een crème van bailys.
Een beker om mee te nemen, met
vanille-ijs, slagroom en discodip

Cheesecake van witte chocolade
en rood fruit met stracciatella-ijs,
gel van passievrucht, slagroom en
crumble van oreo

GRAND DESSERT
Moeilijk kiezen?

Geniet dan gewoon lekker van een door ons
gemaakte selectie van de nagerechten.
9,75 p.p. (+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 		

Alle speciale koffies		

6,95

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

Broodje rosbief met ijsbergsla, tomaat en truffelcrème
Mini-hamburger met truffelcrème
Mini-quiches

Worstenbroodje
***

Boterkoek

Cheesecake

Stukjes appeltaart
Chocolaatjes
Mini muffins

De high tea bedraagt 21,50 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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