
Boschwachter       menu

voorgerechten 12.50 soepen 7.50

hoofdgerechten 22.50 desserts 7.50

italiaans plankje broodjes* 6.50 1.80voor twee personen per persoon
Diverse Italiaanse hamsoorten geserveerd 
met olijfjes, crostini’s en smeersel

Italiaanse stokbroodjes 
met smeersel en olijven
Te bestellen vanaf 2 stuks

Carpaccio
truffelcreme / parmezaanse kaas / bieslook / pijnboompitjes

Makreel
zeekraal / garnalen / yuzu / tomaat

Geitenkaas
biet / couscous / walnoten / vadouvan

Amuse proeverij + 2.50
vijf gerechtjes / humeur vd chef

gerookte Zalm
asperges / zeekraal / kreeftenmayonaise

Kreeftensoep
hollandse garnalen / tomaat / rouille

Aspergesoep
asperges / peterselie / eierkruim
(vegan mogelijk)

Tomatensoep
tomaat / bieslook 

tournedos +6.00
180 gram / seizoensgroenten / rode wijnsaus 

schnitzel
spek / champignons / ui / champignonsaus 

Kalfsoester
sucade / seizoensgroenten/ rode wijnsaus

Beenham
asperges / kriel / bearnaise saus

zalmfilet
asperges /  kriel / bearnaise saus 

Zeebaars
zoete aardappel / seizoensgroenten / bearnaise saus

melanzane
aubergine / tomaat / parmezaan

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd 
met seizoensgroenten, frieten en mayonaise.

dessert de boschwachter
drie zoetigheden / humeur van de chef

kaasproeverij +3.00
3 soorten kaas / kletsenbrood / ahorn siroop

Dame Blanche
vanille parfait / chocolade saus / kletskop

cheesecake
schuimpjes / frambozen / yoghurt ganache

3 gangen menu met soep      29.95
3 gangen menu met voorgerecht   34,95
4 gangen menu    39,95

welkom bij restaurant de boschwachter in heeze
dineren in landelijke voorjaarssferen!

Wat lekkers om je alvast in een boschwachter sfeer te brengen

- Het menu eindigt altijd met een zoet dessert, 
kaas of koffie/thee 



gerookte zalm
asperges / zeekraal / kreeftenmayonaise 

aspergesoep
asperges / peterselie/ eierkruim

zalmfilet
asperges / kriel / bearnaise saus
~of

Beenham
asperges / kriel / bearnaise saus

dessert de boschwachter
drie zoetigheden / humeur chef
~of

kaas +3.00
3 soorten / kletsenbrood / ahornsiroop

asperge menu 
Viognier(wit)    28.50
Domaine de Vedilahan - Frankrijk

Pecorino Offida  (wit)   28.50
Villa Angela Marche – Italie

Pinot Grigio (wit)    29.50
Russolo Ronco Calaj – Italie 

Gruner Veltliner (wit)    29.50
Winzer Krems – oostenrijk

Chardonnay Grand Reserva (wit)  30.50
Les Bertholets – Frankrijk

Pouilly Fume (wit)   32.50
Domique en Mallorie Pabiot Frankrijk

AIX (rosé)       36.50
Coteaux d’Aix en Provence, Frankrijk

Primitivo del Salento 125 (rood)  28.50
Feudi Salentini – Italie

Valpolicella Ripasso Superiore (rood) 32.50
Cantina Valpantena – Italie

Rioja Covila Reserva (rood)   30.50
Covila – Spanje

WIJNTIP
Per fles te bestellen

 

een selectie van 3 avontuurlijke
bonbons van Friandries uit Tilburg

irish coffee 5,50
Jameson
French coffee 5,50
Grand marnier
Spanish coffee 5,50
Licor 43 
italian coffee 5,50
Amaretto
Calypso Coffee 5,50
Tia Maria

Brasilian Coffee 5,50
Kahlua
dom coffee 5.50
Dom benectine
koffie de  boschwachter 5,50
vanille ijs, baileys, koffie, slagroom
IJskoffie de Boschwachter 5,50
vanille ijs, baileys, ijskoffie, slag-
room

speciale koffie’s

bonbonnetje bij de koffie? 4.50

tap tiphet is tijd voor

c0rnet,
Een zwaar blond Belgisch bier, 
gerijpt op eikenhout. Balans van 
fruitigheid en vanille zoetigheid. 
- 8,5% 

Talenten gezocht!
Wil jij ook onderdeel uitmaken van 
“het Boschwachter team” 
mail dan jouw c.v. + motivatie naar 
Info@deboschwachter.nl

Cadeautje?
Wat is er leuker dan een avondje uiteten?
Koop hier tegen ieder gewenst bedrag 
een dinerbon!

Dagje uit?
Wij hebben de allerleukste fiets-& wandelarrengementen 
samengesteld. Meer weten? Informeer vrijblijvend 
bij onze gastheer of gastvrouw.

3 gangen menu met soep      29.95
3 gangen menu met voorgerecht   34,95
4 gangen menu    39,95
- Het menu eindigt altijd met een zoet dessert, 
kaas of koffie/thee 

voor de stoere 
boschwachters
Soep 3.50
tomatensoep of aspergesoep
Friet met een.. 7.00 
frikandel , kroket, kipnuggets, kinderschnitzel of cordon bleu
Pasta 7.50
met tomatensaus en groentjes     
Kinderijs 3.00    


