MENUKAART

WARM EN DROOG GENIETEN VAN ONZE BUITENLOCATIE

Lekker Ontbijten

Warme Dranken
L AT TE

SPECIALS

American Pancakes
Stacked pancakes met ahornsiroop
en bosvruchten

7,2

Wentelteefjes
Twee zoet gebakken boterhammen
met slagroom en aardbeien

7,9

Het Boscafe latte
4,3
Met witte chocolade, caramel, oreo &
marshmallow
4,3

Brabants worstenbroodje
Van de lokale bakker

3,7

SPICED WINTER LATTE
Met gember, speculaas, kaneel en
bastogne crumble

Breakfast Bowl
Gezonde granola met kokos, griekse
yoghurt en aardbeien

8,7

Salted caramel latte
Met salty caramel en fudge

4,3

Spiced Chai Latte
4,3
Een latte zonder koﬃe met chai spices,
bastogne crumble en kaneel

Voor bij de koffie

KOFFIE

Appeltaart
Huisgemaakte specialiteit

4,3

APFELSTRUDEL
Warme strudel met vanillesaus en
slagroom

4,8

New york cheesecake
Terug van weggeweest. Onze
home-made NY-Cheesecake

5,2

Wisselend gebak
Elke week wisselend van Patisserie
Niels uit Oirschot

5,2

Koﬃ e
Esp r e sso
Du bbe l e e s p r e s s o
Cap p u ci n o
Koﬃ e v e r ke e rd
Latt e macch i ato

2,7
2,7
3,9
2,9
3,1
3,3

Al l e koﬃ e s z i j n cafe ï n ev r i j t e be ste l l e n !

Geopend vanaf 10:00
365 dagen per jaar

THEE

SPECIALITEITEN

2,7
V e rse t h e e by Fai rTe a
- Cey lon N uwara E l i ya
- Gr e e n t e a j as mi ne p e ar
- Ear l gr ey bl u e ﬂ ow e r BI O
- Rooi bos Honey br u s h
- Bl ack t e a R e d F r u i t s Ros e
- S e ason al Sp e ci al (w i sse l e n d )
V e rse mu ntt h e e
V e rse ge mbe r t he e
MILKSHAKE

Het mooiste plekje in de oisterwijkse bossen

3,3
3,3

frisdranken
Co c a Col a | Coca Co la Zero
Fu z e Te a | Spa r kling of gr een
Fa nta | Sprite | Cassis
C h a u d fontaine | Blauw of Ro o d
C h a u d fontaine | 0 ,75L
B i tt er L e m on | To nic | Rivella
G i n g e r Al e
C h o com e l | Frist i
G l a s Ranja
Ka n Ranja
Ve rs e Jus d ’Ora nge
A p p e l sap | Minut e M aid
A p p e l sap | Appela er e

WIJNEN GLAS / FLES
2,7
2,9
2,7
2,7
5,5
2,9
2,9
2.9
1,0
4,0
3,8
2,9
3,2

Bieren van ‘t vat

WIT TE

sauvignon blanc
Macabeo, Spanje - Fris & Fruitig

2,7
3,3
6,1

Swi nc k e l s’ Pil sener
ﬂ uitje
vaasje

3,1
3,7

L a Trappe W it
30 c l
50 c l

4,8
7,1

L a Trappe Dubbel
L a Trappe B lond
L a Trappe Isid’Or
Co r net Oak e d
Ui lt je B ird of Pr ey

4,8
4,8
5,2
5,2
5,2

W i sse ltap ( altijd keuze uit 2)
25 c l

4,9

4,3 / 21,5

Verdicchio
4,9 / 24,5
Castelli di Jesi, Italië - Fris & Kruidig
Chardonnay
Semillon, Frankrijk - Rond & Zacht

5,3 / 26,5

Chardonnay
California, USA - Vol & Complex

RODE

B avaria Pil se ner
ﬂ uitje
vaasje
0, 5L

WIJ NEN

7,5 / 37,5

WIJ NEN

El Castilla Syrah
4,3 / 21,5
Castilla y Leon, Spanje - Fruitig & Rond
Montepulciano d’Abruzzo 5,3 / 24,5
Rimbaldi, Italië - Elegant & Kruidig
Cabernet Sauvignon
7,5 / 37,5
1924 - California, USA - Vol & Krachtig

ROSE

WIJ NEN

Pinot Grigio Blush Rose
Veneto, Italië - Fris

4,3 / 21,5

MIP
Provence, Frankrijk - Verfrissend

6,1 / 30,5

SPARKLING

WIJ N

Jaume Serra Cava gold
5,9 / 29,5
Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Spanje

MILKSHAKE
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Tasty Borrelbites

Maak je borrel compleet met onze tasty borrelbites
Bourgondier bitterballen
8 stuks, met Franse mosterd

6,9

Torpedo Garnalen
Krokant gebakken garnalen met chilisaus

8,75

Gemengd Borrelgarnituur
9,5
12 stuks gemengde snacks met chilisaus en
mosterdmayonaise

Yakitorispiesjes
10,2
Oosterse spiesjes van kippendijen met kroepoek en bosui

Gemengde borrelplank
17,7
Gemengde warme snacks, serranoham, fuet,
kaasblokjes en twee sausjes

Smokey bbq ribs
12,5
5 uur op de BBQ gegaarde ribs met sweet and
savory bbq sauce

Broodplankje
Met aioli, kruidenboter en tapenade

Zoete aardappelfrietjes
Krokant gebakken met truﬀelmayo

Nacho’s
Gegratineerd met kaas, ui en tomaten
creme fraiche

7,5

7,5

10,2

Parmesan-Truffel Fries
8,2
Loaded fries met truﬀelmayo en afgetopt met
parmezaanse kaas en bosui

Nacho’s Pulled Pork
11,7
Rijkelijke gevulde nacho’s met pulled pork en
afgetopt met onze homemade bbq-sauce

Flammkuchen
9,2
Dunne ‘pizza bodem’ met creme fraiche, ui,
bacon en cheddar

crispy boneless chicken
Heerlijke boneless chicken bites met
chilimayonaise

9,2

Vega Mix
11,5
10 stuks vega; kaasstengels, rendang kroket,
bitterbal, groene curry bitterbal & loempia

moink balls
9,2
Gekruide rundergehaktballetjes van de smoker,
omwikkeld met spek en afgeglaceerd met een
BBQ glace

Burnt ends
9,9
12 uur op de barbecue gegaarde en gekarameliseerde buikspek

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

9,2

Borrelplank
het boscafe
Vers desembrood met aioli,
nacho’s, serranoham, kaasblokjes,
bittergarnituur, yakitori spiesjes,
calamaris, gefrituurde uienringen
en malse ribbetjes
M I L K34,5
SHAKE

Het mooiste
plekjeplekje
in de in
oisterwijkse
bossenbossen
Het mooiste
de oisterwijkse
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Lunchgerechten
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12 uurtje ‘Het Boscafe’
Een bourgondische kroket, broodje
pulled pork & tomatensoepje

12,5

Uitsmijter (3 of 5 ei)
9,2 of 12,5
Geserveerd met ham, kaas & spek
Clubsandwich
12,5
Klassieke clubsandwich met gerookte
kipﬁlet, ei, kaas, bacon, sla en mosterdcreme
Club Brie
11,2
Clubsandwich met boerenbrie, truﬀelcreme,
walnoten en rucola
Rundvleeskroketten
Twee bourgondier kroketten, twee sneden
brood en franse mosterd

9,7

Gezonde bol
9,9
Waldkorn bol met gerookte kipﬁlet, jonge kaas,
avocado en groente garnituren (vega is optie)
Trio van vis
12,5
Waldkorn bol met gerookte zalm, tonijnsalade
en butterﬂy scampies met een lichte limoencreme en gefrituurde kappertjes
Burrata
12,5
Romige burrata op twee getoaste desemboterhammen met tomatensalsa, pesto en basilicum
Gerookte eendenborst
11,7
Sandwich met gerookte eendenborst, uiencompote, sla garnituren en pijnboompitten
Warm Vlees
11,5
Broodje met gebakken fricandeau, ui en champignonsaus. Geserveerd op een knapperige
ciabatta

Absolute favorieten
Voor bij de koffie

Hete Kip
11,2
Licht pittig gemarineerde kippendijen op
stokbrood met sla, komkommer, tomaat en
samurai saus
Rundercarpaccio
12,5
Licht gemarineerde carpaccio met
parmezaan, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en truﬀelcreme
BBQ Pulled Pork of Beef
12,5
Knapperig broodje met pulled pork of beef
met chipotle aioli topping. 14 uur gegaard
op de smoker
Pokebowl (Vis, Kip of vega)
15,5
Goed gevulde pokebowl met verse zalm,
kip of avocado (bij vega), rijst, cherry tomaat,
komkommer, wakame, radijs, edamame
boontjes en teriyakisau

Kidscorner
Bammetje met beleg
3,9
Met twee soorten beleg, keuze uit: ham, kaas,
jam, hagelslag of nutella
Poffertjes of Pannenkoek
Met poedersuiker en stroop

6,9

Friet & snack
8,5
Keuze uit kroket, frikandel, kipnuggets, bitterballen of vissticks met sausjes
Kindersoepje
Klein glaasje soep, te kiezen van het menu
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4,2

Lunchgerechten
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Meesterlijke burgers
Klassieker
16,5
200 grams runderhamburger met kaas,
knapperige bacon, truﬀelcreme en gefrituurde uitjes

Salades

klein / groot,
geserveerd met brood en boter

carpaccio
12,5 / 17,5
Met parmezaan, pijnboompitten, zongedroogde tomaten en truﬀelcreme

Veggieburger
16,5
Een quinoa en groentenburger met gegrilde
courgette en avocado

vis
12,5 / 17,5
Met gerookte zalm, tonijnsalade, gefrituurde
torpedogarnaal, wakame, kappertjes en
limoencreme

Pulled Pork
17,5
Een angus burger met pulled pork, komkommer, cheddar en smokey BBQ-saus

Geitenkaas
11,5 / 16,5
Gekarameliseerde geitenkaas, walnoot, radijs,
zongedroogde tomaat en pijnboompitten

Spicy Burger
16,5
Not for the weak! Onze 200 grams burger,
jalapeno’s, tomatenrelisch, cheddar en
gefrituurde uienringen

Hete Kip
11,5 / 16,5
Onze lekkerste hete kip geserveerd op een
frisse groene salade met cherry tomaten,
komkommer, ei en pijnboompitten. Afgetopt
met chipotle-aioli.

Chickenburger
15,5
Gepanneerde chickenburger met tomaat,
komkommer en chipotle-aioli

Soepen

Tosticorner
Kindertosti
Tosti ham & kaas, met ketchup

4,3

Tomatensoep
6,9
Met krokante bacon en ﬁjne gesneden bosui

Tosti Boscafe
7,5
Drie-laags tosti met ham & kaas en tostisaus

Bisque
8,5
Romige kreeftensoep met gamba en bosui

Tuna melt
7,2
Dik belegd met tonijnsalade, ui en gesmolten
kaas

Erwtensoep
8,5
Goed gevulde kop snert! Geserveerd met
roggebrood en katenspek
M ILKS H AKE

Tosti bosbrand
Tosti met pittig gehakt, cheddar en onze
chili-mayonaise

7,8

Familietosti
14,2
Groot genoeg voor 4 personen! Met tostisaus of
ketchup
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Stel je eigen 3 gangen menu samen!
Ga all-in voor een leuke prijs!
Je hebt hierbij de keuze uit alle gerechten op de kaart.
Bij sommige gerechten staat wel een meerprijs,
deze staan aangeduid met een *. Eet smakelijk!

33,5

Voorgerechten
Specials

Soepen
Tomatensoep
6,9
Met krokante bacon en ﬁjne gesneden bosui
Bisque
8,5
Romige kreeftensoep met gamba en bosui
Erwtensoep
Goed gevulde kop snert! Geserveerd met
roggebrood en katenspek
M ILKS H AKE

Salades

8,5

klein / groot,
geserveerd met brood en boter

carpaccio
12,5 / 17,5
Met parmezaan, pijnboompitten, zongedroogde
tomaten en truﬀelcreme
vis
12,5 / 17,5
Met gerookte zalm, tonijnsalade, gefrituurde
torpedogarnaal, wakame, kappertjes en limoencreme
Geitenkaas
11,5 / 16,5
Gekarameliseerde geitenkaas, walnoot, radijs,
zongedroogde tomaat en pijnboompitten
Hete Kip
11,5 / 16,5
Onze lekkerste hete kip geserveerd op een
frisse groene salade met cherry tomaten,
komkommer, ei en pijnboompitten. Afgetopt
met chipotle-aioli.

Broodplankje
Desembrood met aioli, kruidenboter en
tapenade

7,5

Burrata
12,5 (+2*)
Romige burrata met tomatensalade, pesto en
basilicum
Rundercarpaccio
12,5 (+2*)
Gemarineerd met parmezaan, zongedroogde
tomaat, pijnboompitten en truﬀelcreme
Gamba’s
13,5
In knoﬂookolie gebakken gamba’s met
kruidenboter, peterselie en citroen

(+3*)

Proeverijtje
12,5 (+2*)
Kun je niet kiezen? Kies dan ons
proefplankje met tomatensoep, zalmtartaar
& rundercarpaccio
Zalmtartaar
10,7
Frisse tartaar van zalm met limoencreme,
zoetzure komkommer en sesamkrokantje
Steaktartaar
Op klassieke wijze, geserveerd met
kwartel-eidooier en brioche toast

10,7

Crostini Bataat
9,5
Crostini met gekruide zoete aardappel en
gebrande marshmallow
Gravad Lachs
10,5
Gemarineerde zalm met salade van appel en
avocado, limoen merengue en cocktailsaus
Beef Teriyaki
11,7 (+1,2*)
Gewokte ossenhaaspuntjes in teriyakisaus
met groentes & kroepoek

Het mooiste plekje in de oisterwijkse bossen

Hoofdgerechten

Pagina 1/2. Geserveerd met frietjes en mayonaise (m.u.v. pasta/rijst gerechten)

Steak Specials
Al onze steaks worden geserveerd met
seizoensgebonden groentes.
Tournedos
26,5 (+7*)
Het malste stuk van het rund, roseval
aardappelen en saus naar keuze
Ribeye
27,5 (+8*)
Uit Uruguay, gegrild en geserveerd met
kruidenboter
Bavette
24,5 (+5*)
Gegrild en getrancheerd, geserveerd
met Argentijnse chimmichurri

Zalmfilet
18,5
Op de huid gebakken zalmﬁlet met bimi
broccoli, risotto, zeekraal en kreeftenjus
Sate
18
2 ﬂinke stokken kippendijensate met onze
javaanse satesaus, kroepoek en zoet-zure
atjar
Varkenshaas
18
Rose gebakken met roseval aardappel, bimi
broccoli, gepofte tomaat en saus naar keuze
Tonijnsteak
19,5
Met sesam bedekte tonijnsteak, gegrild en
geserveerd met bimi, afgetopt met een
terriyakisaus

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

21,5

(+2*)

BBQ Ribs
22,5 (+3*)
Ruim 5 uur gegaard op de smoker. Afgelakt met
savory bbq saus en geserveerd met coleslaw
en zoetzure groentes
BBQ Brisket
24,5 (+5*)
Gekruide 225 grams USA Grain-fed runderborst., 12 uur gegaard op de smoker.
Geserveerd met coleslaw en zoetzure groenten
Wienerschnitzel
17,5
300 grams gepaneerde schnitzel met groene
salade, citroen peterselie en saus naar keuze
Truffelrisotto
17,5
Italiaanse risotto met truﬀel, gebakken paddenstoelen, krokante parmezaanse kaas en afgetopt met rucola
Pokebowl (Vis, Kip of vega)
15,5
Goed gevulde pokebowl met verse zalm, kip of
avocado (bij vega), rijst, cherry tomaat, komkommer, wakame, radijs, edamame boontjes en
teriyakisaus
Vegetarische Groentencurry
17,5
Vegetarische curry met een variëteit aan
groenten, gemaakt met Aziatische specerijen
en kokos. Geserveerd met rijst
Kalfssucade
18,5
6 uur gegaard en daarna krokant gebakken met
aardappelmouseline, gebakken bospaddenstoelen en gekarameliseerde witlof en spruitjes
Stoofpotje
18,5
Klassiek stoofpotje met krokant gebakken
aardappel, spruitjes en een stoofpeertje.
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Hoofdgerechten
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Meesterlijke burgers
Klassieker
16,5
200 grams runderhamburger met kaas,
knapperige bacon, truﬀelcreme en gefrituurde uitjes
Veggieburger
16,5
Een quinoa en groentenburger met gegrilde
courgette en avocado
Pulled Pork
17,5
Een angus burger met pulled pork, komkommer, cheddar en smokey BBQ-saus
Spicy Burger
16,5
Not for the weak! Onze 200 grams burger,
jalapeno’s, tomatenrelisch, cheddar en
gefrituurde uienringen
Chickenburger
15,5
Gepanneerde chickenburger met tomaat,
komkommer en chipotle-aioli

Kinderkaart
Friet & Snack
8,5
Kroket, frikandel, kipnuggets, bitterballen of
vissticks met sausjes
Kinderburger
8,9
Klein formaat burger, geserveerd met frietjes
en appelmoes
Poffertjes of Pannenkoek
Met poedersuiker en stroop

6,9

Stokje sate
1 ﬂink stokje sate met satesaus met
frietjes en salade

8,5

Unox Knaks
Met brood of frietjes en sausjes

7,5

Kinderpasta
Linguine pasta met tomatensaus

7,5

Grabbelton
Een gratis
verrassinguit de grabbelmand
bij elk kindergerecht
Al onze steaks worden geserveerd met
seizoensgebonden groentes.
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Nagerechten
Dame Blanche
7,9
3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom
Cheesecake
8,5
Onze home-made NY-Cheesecake met divers
roodfruit, een gel van bramen en ijs van bosbessen
Triple Chocolate
8,5
Taartje van melkchocolade, chocolade mousse
en een bros van witte chocolade.

Steak Specials
Grand Dessert
Sp e c i ale

K o f fi e s

I r i s h Koﬃe - Jameso n Whiskey
Fr e nc h Koﬃe - Grand M ar nier
It a l i an Koﬃe - Amar etto
Mex ic an Koﬃe - Ka hlua
S p a nish Koﬃe - T ia M a r ia
B a i l eys Koﬃe - Baileys

Panna Cotta
7,5
Panna cotta van witte chocolade met
frambozen-spongecake, bastogne crumble
en limoencress
Pavlova
7,8
Een taartje van merengue, slagroom, roodfruit
en een vanillesaus.
Kinder ijsbeker
5,5
Een beker om mee te nemen, met vanille-ijs,
slagroom en discodip

Moeilijk kiezen?
Geniet dan gewoon lekker van een door ons
gemaaktselectie van de nagerechten.
10,5 p.p. (+2*)

Sterke
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

Dranken

Por t / She r r y / V e r mout h
Bi nn e nl ands ge di st i l l e e rde
Bacardi / Wodka / Gi n
Cognac / A r magnac
Di v e rs e w hi s key ’s v.a.
Li ke u r e n

Heb je lekker gegeten?

Geef iemand anders ook een heerlijke avond kado
met onze originele kadobon!
Vraag het aan onze medewerkers.
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4,2
3,5
4,1
6
4,2
4,2

Ben je al eens bij ons borrelcafe in het centrum van Oisterwijk geweest?
Ook hier is het heerlijk lunchen, borrelen en dineren.
Een keertje zin om wel lekker te eten maar liever thuis op de bank?
Scan dan deze QR-code en laat je verrassen door ons menu, bezorgd bij je thuis!

