drinken

de bosrand

Warm
Koffie / thee / espresso				
Cappuccino / koffie verkeerd			
Latte macchiato
Warme chocomelk (slagroom + 0,50)
Verse muntthee				

2,25
2,75
3,00
3,00
3,00

Voor bij de koffie
Appelgebak 				
Strudel met vanille saus		
Slagroom						

		

3,00
3,00
0,50

Frisdranken / sappen
Coca Cola (light) / Fanta / Sprite / Cassis / Tonic
Spa Rood / Spa Blauw / Bitterlemon / Rivella
Ice tea (green) / Appelsap / Jus d’Orange / Fristi
Chocomelk

2,50

Red Bull
Ranja

3,00
1,00

Verse Jus d’Orange					
Smoothie aarbei - banaan			
Smoothie mango - ananas				
				

3,50
3,50
3,50

Vlees

Bouwmeester Buitengewoon Vers uit
Vaassen is aangesloten bij de organisatie
‘De échte groenteman’ wat betekent dat zij
zich onderscheiden door kwaliteit en
voedselveiligheid.

appeltaart
2,50
4,50
3,00
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Onze appeltaart wordt gemaakt door De
Passerel in Epe, een dagcentrum voor volwassenen met een beperking. Deze taart is
zeker het proberen waard.

Wijn
Zoete / Droge witte wijn				
Rosé						
Rode wijn
Fles wijn (wit / rosé / rood) 			
						
Binnenlands gedistilleerd				
Jägermeister						
Buitenlands gedistilleerd
				

Voor bij de borrel

		

Ambachtelijke bitterballen, 6 stuks			
Mini loempia’s, 10 stuks				
Bittergarnituur gemengd, 10 stuks			
Teamschotel, 20 stuks

		

Brasserie

Ter Weele is een ambachtelijk bedrijf waar
nog zelf wordt geslacht en dat wijd en zijd
bekend staat als leverancier van goede wilden streekproducten.

groenten

Bier
Alfa Edel pils v/d tap 25 cl 			
Alfa Edelpils v/d tap 45 cl
Heineken 0.0
Amstel Radler (flesje)					
Seizoensbier v/d tap					
Leffe Bruin (flesje)
Leffe Tripel (flesje)					
Hoegaarden Wit (flesje)
Leffe Blond (flesje)				

De Bosrand werkt met verse producten van
door ons uit deze streek geselecteerde bedrijven zoals Slagerij Ter Weele uit Oene/
Emst en Bouwmeester Buitengewoon Vers.

m e n u
kaart

3,50
3,50
3,50
17,50
3,00
3,00
4,50
5,00
5,00
5,00
9,50
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drinken

LUNCH

DINER

lunch

diner

diversen

17:00 tot 20:00

tot 20:00

tot 17:00

soepen

maaltijdsalades

Voorgerechten

Onze soepen worden geserveerd met brood en
kruidenboter

Carpaccio van runderlende met pijnboompitten,
basilicummayonaise, rucola en parmezaan

14,50

Geitenkaas met honing, bospaddenstoelen,
walnoten en gemengde sla

4,75

14,50

Stokbrood met 3 verschillende dips			
		
Tomatensoep, kippensoep of mosterdsoep met
zalm, geserveerd met brood en kruidenboter

6,50

Koude broodjes

Zalm en gamba’s met paprika, rode ui, tomaat
en komkommer

14,50

Bruschetta’s met pesto, ui, tomaat, rucola en
parmezaan

Keuze uit witte of bruine pistolet
Italiaanse bol of waldkornbol (+ € 0,75)

Tonijn met kappertjes, zongedroogde tomaten,
olijven, pesto en gemengde sla

14,50

Carpaccio van runderlende met rucola,
pijnboompitten en parmezaan			

8,00
`

7,50

Kip piri-piri met champignons, paprika, ui en
gemengde sla

14,50

Hoofdgerechten

Carpaccio van runderlende met pijnboompitten,
basilicummayonaise, rucola en parmezaan

8,50

Salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Schnitzel met champignonsaus 				
		
Zalmfilet met dillesaus					

Tonijnsalade met pesto, pijnboompitten, olijven
en kappertjes		

8,50

Plates

Tournedos (200 gram) peper of champignonsaus
				

23,75

Zalm met roomkaas, kappertjes, rode ui en
bieslook

8,50

Boerenschnitzel met champignons, paprika,
spek, ui, frites en salade

15,50

Deze gerechten worden geserveerd met gebakken
aardappelen of frites, warme groenten en salade

Panini met ham, kaas, tomaat, rode ui en
basilicum. (witte of bruine pistolet)		

8,50

Halve haan met frites en salade				
		
Saté van varkenshaas met frites en salade		
			
Spareribs (zoet / pittig) met frites en salade

15,50

Risotto met truffeltapenade, bospaddestoelen,
rucola en parmezaan

15,50

15,50

Wildstoofpotje met aardappelpuree en rode
kool

17,50

Hachee met aardappelpuree en rode kool

15,50

Tomatensoep, kippensoep
of mosterdsoep met zalm

Gezond met ham, kaas, sla, komkommer,
tomaat en ei		

6,00

Warme broodjes
Keuze uit witte of bruine pistolet
Italiaanse bol of waldkornbol (+ € 0,75)

Gekruid gehakt met paprika, ui en kaas			
		
Beenham met honingmosterdsaus			
			
Gebakken champignons in kruidenboter met
spek, ui en kaas		

7,75

Kindermenu’s

7,75

Kip piri-piri met paprika, ui en champignons
				
Geitenkaas met honing en walnoten			
			
Tosti kaas 						
Tosti ham en kaas
Tosti gekruid gehakt en kaas			

Lange Jan frikandel						
Dikkertje Dap kroket					
Kiplekker kipnuggets
				
			

8,50

Uitsmijter kaas 					
Uitsmijter ham of spek en kaas 				
Uitsmijter ham, kaas en spek				
			

7,00
7,50
8,25

7,75

8,50
4,00
4,50
5,00

6,00

17,50
18,50

15,50

5,50
5,50
5,50

Deze menu’s worden geserveerd met patat en
appelmoes

Kinderpannenkoek naturel				
Kinderpannenkoek met versiering en attentie
Poffertjes met poedersuiker en boter 12 stuks
		

5,00
6,75
3,50

Bord frites met saus naar keuze			
Frikandel / kroket / kaassoufflé		
Gehaktbal				
Broodje hamburger speciaal				
			

4,50
2,00
3,00
5,00

Frituur

Desserts
Appeltaart met ijs en slagroom

6,50

Strudel met vanille saus, ijs en slagroom

6,50

Dame blanche					

6,50

Warme kersen met vanille ijs en slagroom

6,50

Coupe Advocaat met vanille ijs en slagroom		
					
Kinderijsje

6,50

Cookie dough met slagroom				
			
Irish coffee (Jameson)					
Spanish coffee (Licor 43)					
French coffee (Cognac)
Italian coffee (Amaretto)

4,75

Als u last heeft van een voedselallergie of -intolerantie, meld dit
dan bij het personeel. Allergeneninformatie is in onze keuken
beschikbaar. Wij kunnen kruisbesmettingen echter helaas niet
100% uitsluiten.

3,50

6,00
6,00
6,00
6,00

