
welkom bij restaurant de boschwachter in heeze

Broodjes

italiaans plankje

       per stuk*- 

voor 2 personen-
Italiaans stokbroodje met smeersel en olijven

Diverse Italiaanse hamsoorten geserveerd 
met olijfjes, crostini’s en smeersel

*te bestellen vanaf 2 stuks

Boschwachter       nieuws
RESTAURANT DE BOSCHWACHTER  |  HEEZERENBOSCH 6  |  5591 TA HEEZE  |  040 2262161  |  WWW.DEBOSCHWACHTER.NLTalenten 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!

dineren in landelijke sferen!
Wandelen, fietsen of recreatie in het 
Heezerbosch? Lekker eten in een gezellig restaurant? In 
een ongedwongen en gezellige sfeer, op loopafstand van 
de bossen en tóch dichtbij de dorpskern van het gezellige 
Heeze?

De karakteristieke, sfeervolle langgevel boerderij 
verbergt een bijzonder sfeervol café – restaurant. Een 
perfecte uitvalsbasis of aanlegplaats voor een heerlijke 
wandeling of fietstocht in het Leenderbos. Het terras 
zorgt bij mooi weer voor een heerlijke, zonnige en relaxte 
ambiance voor een verfrissend biertje of wijntje. Of warm 
even lekker op in de winter bij de gezellige open haard.

Het sfeervolle restaurant is perfect geschikt voor een 
heerlijk diner. Ben je met een grotere groep?
Geen probleem!

* Arrangement ook mogelijk in combinatie met een heerlijke lunch of diner
* Informeer vrijblijvend bij onze gastheer / gastvrouw

De big E-Birds vliegen uit vanuit hun thuisbasis in Leende bij US Style. 

U krijgt een uitgebreide toelichting hoe ze moeten worden gebruikt en 
een mooie route die u de mooiste plaatsen laat zien in onze omgeving. 

big e-birds

arrangement*

solex & daf
culinair
Genieten van Solex of Dafje rijden & culinair 2 
gangen dinereen combinatie van solex of dafjes 
rijden en een culinair 2 gangen diner wordt als 
bijzonder leuk ervaren.Het is een prima invulling 
voor een familie uitje, bedrijfsuitje of groepsuitje. 

Al pruttelend rijd je met de echte authentieke solex 
of daf door de mooie omgeving van Maarheeze, 
Someren, Heeze en Leende.Voor meer informatie 
www.mifasolex.nl of informeer bij onze gastheer 
of gastvrouw.

Jeroen en Wendy van Barschot

Viognier(wit)    31.95
Domaine de Vedilahan - Frankrijk

Pecorino Offida  (wit)   31.95
Villa Angela Marche – Italië

Pinot Grigio (wit)    32.95
Russolo Ronco Calaj – Italië 

Gruner Veltliner (wit)    32.95
Winzer Krems – Oostenrijk

Chardonnay Grand Reserva (wit)  33.95
Les Bertholets – Frankrijk

Pouilly Fume (wit)   35.95
Domique en Mallorie Pabiot Frankrijk

AIX (rosé)       37.95
Coteaux d’Aix en Provence, Frankrijk

Primitivo del Salento 125 (rood)  31.95
Feudi Salentini – Italië

Valpolicella Ripasso Superiore (rood) 34.95
Cantina Valpantena – Italië

Rioja Covila Reserva (rood)   33.95
Covila – Spanje

Wat lekkers om je alvast in
een boschwachter sfeer te brengen

het is tijd voor
texels skuumkoppe
Texels Skuumkoppe is een ambachtelijk 
gebrouwen donker witbier met een volle 
smaak. Een fris tarwebier dat past bij alle 
jaargetijden. Texels Skuumkoppe is het 
boegbeeld van de Texelse Bierbrouwerij. 
Met een alcoholpercentage van 6%

WIJNTIP Per fles te bestellen

4.90

 1.80

3.60



kalfsoester 27.25
sukade / gratin / 
witlof / tijmjus  

Maïskip 23.50
krokante bacon / gratin / truffelsaus

tournedos* 32.50
seizoensgroenten / gratin / rode wijnsaus
*supply trache gebakken eendenlever + 6.50

schnitzel 19.50
spek / ui / champignon / champignonsaus

a la carte specialiteiten

desserts
dame blanche  7.50  
vanille parfait / chocolade / 
amandelkoek

dessert de boschwachter  7.50 
3 zoetigheden / 
humeur van de chef

 

geitenkaas 9.75
panna cotta / walnoot / honing / vijg

Pulled oesterzwammen(vegan)9.75
papadum / zoetzure komkommer 

Tiramisu 7.50 
mascarpone / ganache 

cheese cake  7.50
new york style / 
Boschwachtersaus

tussengerechten

Kaas 9.50
3 soorten / kletsenbrood / 
notensla / stroop

Kaas 11.50  
4 soorten / kletsenbrood / 
notensla / stroop

zeebaars 23.50
spinazie / puree / truffel botersaus 

zalm 21.50
savooie / puree / witte wijnsaus

rundercarpaccio  12.50   
truffelcrème / Parmezaan / 
pijnboompitjes

Kalfspastrami  12.25
zoetzure groenten / mosterdzaad / 
piccalilly

Salade Perigord  13.95
geconfijte eend / gerookte eend / 
eendenlever / truffel

lasagne 19.50
rode biet / walnoot / 
geitenaas / salade

Bulgursalade 19.25
courgette / muhammara / 
vegan feta

alle hoofdgerechten worden 
geserveerd met friet en mayonaise

zalm 12.50
sashimi  / rucola olie / radijs / 
komkommercrème 

voorgerechten vis

hoofdgerechten vis

voorgerechten VLEES

hoofdgerechten VLEES hoofdgerechten vega

voorgerechten vega
dorade 12.95
wakame / gepofte rijst / 
schaaldieren panna cotta

mosterdsoep (vegan) 7.50
prei / zuurkool

soepen
‘als voor- of tussengerecht’

“Een heerlijke soep 
als tussengerecht kan 
natuurlijk ook!”

Wenst u extra frietjes, 
salade of warme groenten. 
Meld dit even bij 
onze medewerkers

 

irish coffee 6,50
Jameson
French coffee 6,50
Grand marnier
Spanish coffee 6,50
Licor 43 
italian coffee 6,50
Amaretto
Calypso Coffee 6,50
Tia Maria

Brasilian Coffee 6,50
Kahlua
dom coffee 6,50
Dom benectine
koffie de  boschwachter 6,50
vanille ijs, baileys, koffie, 
slagroom
IJskoffie de Boschwachter 6,50
vanille ijs, baileys, ijskoffie, slag-
room

speciale koffie’s

bonbonnetje bij 
de koffie?

4.50

kalfspastrami
zoetzure groenten / 

mosterdzaad / piccalilly
of~

zalm
sashimi  / rucola olie / 

radijs / komkommercrème 

 mosterdsoep (vegan)
prei / zuurkool

of~
tomatensoep (vega)

tomaat / bieslook

Maïskip
krokante bacon / gratin / 

truffelsaus
of~

Zeebaars
spinazie / puree / 
truffel botersaus 

dessert de boschwachter
3 zoetigheden / humeur van de chef

of~
Kaas + 3.00

3 soorten / kletsenbrood / notensla / stroop
of~

Koffie of thee naar keuze
of~

Koffie speciaal + 2.50
Likeur / slagroom / bonbon

(lunch)Menu
de boschwachterAmuse proeverij 

de boschwachter 
 

voor de stoere 
boschwachters
Soep 3.50
tomatensoep of mosterdsoep

Friet met een.. 7.00 
frikandel , kroket, kipnuggets, 
kinderschnitzel of cordon bleu

Pasta 7.50
met tomatensaus en groentjes     

Kinderijs 3.00    

kinderkaart

- Het menu eindigt altijd met een zoet dessert, 
kaas, koffie of thee naar keuze
- Menuprijs geldt enkel voor bovenstaande gerechten

3 gangen menu met soep      29.95
3 gangen menu met voorgerecht   34.95
4 gangen menu    39.95

Voor

Voor/tussen

hoofd

dessert

krokante scampi’s  13.50
panko / wakame / citroenmayonaise

sukade 12.75
witlof / rode wijnsaus

tomatensoep  7.50
tomaat / bieslook

vijf gerechtjes  
1 bord
humeur van de chef

verrassingsvoorgerecht

Chateaubriand* 39.95 p.p
250 gram ossenhaas / groenten 
/ aardappelgarnituur / sauzen

*Te bestellen per 2 personen

14.95

special


