DE BOSKANTINE

LUXE BELEGD BROOD
Keuze uit wit of bruin versgebakken brood
Sandwich pulled pork • 9,25
Met coleslaw, rode ui en barbecuesaus

TOSTI’S
Tosti kaas • 3,75 V
Tosti ham/kaas • 4,Tosti Hawaï • 4,50

Alle tosti’s zijn
voor + € 2,- ook als
flatbread tosti
te bestellen

Sandwich gerookte zalm • 9,50
Met roomkaas, komkommer, avocado, rode ui en rucola

Flatbread tosti ham/kaas en tomaat • 7,25
Met ham, kaas, tomaat en pesto-dressing

Sandwich carpaccio • 9,50
Met gedroogde tomaat, pijnboompitten, Reypenaer
en pesto-dressing

Flatbread tosti mozzarella-tomaat • 7,25 V
Met mozzarella, tomaat en pesto-dressing

Sandwich gezond • 9,25
Met ham, kaas, komkommer, tomaat,
ei, ui en mosterdmayonaise

KLASSIEKERS
Keuze uit wit of bruin versgebakken brood
Kroketten op brood • 8,50
Twee bourgondische kroketten op versgebakken brood

Kijk voor een lekkere lunch
ook naar onze soepen en salades

Vega kroketten op brood • 9,25
Twee groentekroketten op versgebakken brood
Uitsmijter kaas, ham of ham/kaas • 9,50
Drie eieren op versgebakken brood

Gerechten van de lunchkaart zijn tot 16.30 uur te bestellen, vraag de bediening naar info over allergenen.

LUNCHKAART

SALADES
Alle salades worden geserveerd met Turks brood
en kruidenboter
Salade Carpaccio • 11,50
Met pijnboompitten, Reypenaer, zongedroogde tomaat,
rucola en pesto-dressing
Salade Gorgonzola • 11,50 V
Met peer, pecannoten, granaatappelpitjes, radicchio en
balsamicostroop
Salade Zalm • 11,50
Met rode ui, zongedroogde tomaat, avocado,
komkommer, rucola en kruidendressing

Onze soepen en salades zijn
zowel tijdens de lunch als
het diner te bestellen

Vraag de bediening naar info over allergenen.

SOEPEN EN SALADES

soepen

SOEPEN
Verse tomatensoep • 6,- V
Geserveerd met crème fraîche en bieslook
Courgettesoep • 6,Pureesoep van courgette en broccoli met
gebakken spekjes

VOOR DE KLEINTJES
Tomatensoepje • 4,- V
Lekker klein formaatje voor de kleintjes
Poffertjes • 5,50
12 stuks, geserveerd met stroop en poedersuiker
Kids menubox • 7,50
Met frietjes, snack naar keuze, mayonaise,
appelmoes en een verrassing!
Keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets of kaassoufflé

KIDS-PIZZA’S
Kinderpizza Margherita • 6,75 V
Tomatensaus en kaas
Kinderpizza Salami • 7,75
Tomatensaus, salami en kaas
Kinderpizza Ham • 7,75
Tomatensaus, ham en kaas
Kinderpizza Hawaï • 8,Tomatensaus, ananas, ham en kaas

Wij hebben ook wat lekkers te
eten voor onze kleintjes of
degenen met iets minder grote trek

Vraag de bediening naar info over allergenen.

VOOR DE KLEINE ETERS

VOOR DE GROTE KLEINE ETERS
Gemarineerde kipsaté • 10,75
Kleine variant op onze heerlijke kipsaté
Boerenschnitzel klein • 10,75
Met gebakken spek, ui, champignons en paprika
Halve gemarineerde sparerib • 10,75
Heerlijk malse sparerib met aïoli en pofaardappel
Poffertjes groot • 8,95
24 stuks, geserveerd met stroop en poedersuiker

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Turks brood • 5,25
Gebakken Turks brood met aïoli en kruidenboter

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frites en salade

Beef Tataki • 10,25
Ossenhaas op Japanse wijze met sesam en Ponzu saus

Gemarineerde Spareribs • 20,50
Huisgemarineerde spareribs geserveerd met aïoli
en pofaardappel

Bruschetta • 9,25 V
Bruschetta’s met tomaat, mozzarella en groene pesto
Rundercarpaccio • 9,75
Met rucola, Reypenaer, pijnboompitten, zongedroogde
tomaat en pesto-dressing
Wrap met zalm • 9,50
Wrap met gerookte zalm, bieslook, roomkaas, avocado,
komkommer en rucola

Kijk ook eens naar onze soepen
en salades. Deze zijn tevens als
voor- én hoofdgerecht te bestellen.

Kipsaté • 19,50
Met huisgemaakte satésaus, kroepoek, atjar en
gebakken uitjes
Boerenschnitzel • 19,50
Malse varkensschnitzel van de bovenbil met gebakken
spek, ui, champignons en paprika
Entrecôte • 25,50
Botermals stukje vlees van de grill met peperroomsaus
en pofaardappel
Jackfruit Stoofschotel • 19,50 V
Vegan stoofgerecht van jackfruit met diverse
groenten en specerijen. Met een stuk Turks brood
Visstoof • 20,50
Pannetje met wisselende vissamenstelling en
zeevruchten, gestoofd in bouillon met fijne groente
en een frisse witte wijnsaus

Onze voor- en hoofdgerechten zijn vanaf 17.00 uur te bestellen, vraag de bediening naar info over allergenen.

DINERKAART

