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 Hoofdgerechten
 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, 
Roseval aardappelen en gemengde salade.

Hollandse biefstuk 20,-
Gebakken Hollandse biefstuk met paddenstoelen, gebakken witlof 
en keuze uit peper-, Stroganoff- of champignonsaus.

Schnitzel 18,-
Gebakken varkensschnitzel met seizoensgroenten 
en keuze uit peper-, Stroganoff- of champignonsaus.

Kipsaté 17,-
Gegrilde kipsaté met pindasaus, gemarineerde rauwkost, krokante uitjes en kroepoek.

Spareribs 17,-
Gemarineerde spareribs geserveerd met koolsalade en sausjes.

Zalmfilet 18,25

Op de huid gebakken zalmfilet met pasta, seizoensgroenten en een klassieke beurre blancsaus.

Gegrilde gamba’s 19,-
Brochette van gegrilde gamba’s met groenten uit de oven en knoflookschuim.

Gegrilde Halloumi  16,95

Couscous met gegrilde Halloumi (kaas van schapen- en geitenmelk), gepofte tomaatjes 
en groenten uit de oven.

Tortellini  16,95

Tortellini gevuld met paddenstoelen geserveerd met truffelsaus, noten, rucola 
en Parmezaanse kaas.

Brood vooraf
 

Ambachtelijk brood uit de Bosoven  5,70

Brood met truffelmayonaise, tapenade en kruidenboter.

Voorgerechten
 

Soep van tomaten  5,70

Biologische tomatensoep met verse toppings en een snee desembrood.

Soep van kreeft 9,30

Kreeftensoep met garnituur van rivierkreeftjes, kruidenroom, rouille en toast.

Carpaccio 9,95

Rundercarpaccio met truffeldressing, Parmezaanse kaas, spekjes, rucola en pijnboompitten.

Gegratineerde geitenkaassalade  8,80

Gegratineerde geitenkaas geserveerd op een frisse salade met zongedroogde tomaatjes, 
olijven, cashewnoten en basilicumpesto.

Gerookte zalmsalade 9,80

Salade met gerookte zalm, garnalen, rode ui, kappertjes en een mosterddressing.

 =Vegetarisch                          Voor allergenen informatie kunt u terecht bij de medewerkers.



Bosrijk Specials
Geniet samen van de lekkerste ingrediënten, 
gecombineerd in één van de heerlijke familiepannen. 
De pannen zijn te bestellen vanaf 2 personen met een keuze 
uit de Houthakkerspan, de Visserspan of de Seizoenspan. 

Houthakkerspan 
Biefstuk, gemarineerde spareribs, sappige worstjes en kruidige speklapjes 
gecombineerd met verse groenten en Roseval aardappelen. 
Geserveerd met sausjes, frites en salade.

Visserspan
Pan voor de visliefhebber bestaande uit op de huid gebakken zalmfilet, spiesje van 
gemarineerde gamba’s, roodbaars gecombineerd met verse groenten en Roseval aardappelen. 
Geserveerd met sausjes, frites en salade.

Seizoenspan
Pan voor u samengesteld uit seizoensproducten. 
Vraag onze medewerkers welke seizoenspan onze keuken voor u mag bereiden.

Volwassenen 16,-                                                
Kinderen                   9,75



Desserts
 

Coupe Bosrijk 6,75

Een klassieke coupe van vanille-ijs, chocoladesaus, nootjes en slagroom.

Tarte Tatin van ananas 5,70

Uit de Bosoven, geserveerd met stracciatella-ijs.

Panna cotta met seizoensfruit 5,70

Italiaans roomdessert met seizoensfruit en slagroom.

Chocolademousse 5,70

Chocolademousse met slagroom.

Applecrumble 5,70

Heerlijke applecrumble uit de Bosoven geserveerd met vanille-ijs.




