WARME – KOUDE GERECHTEN (tot 17.30 uur)
* Club Sandwich
met o.a.: gerookte kip, tomaat, komkommer,
fricandeau, gebakken spek, ei, remoulade saus en frites

€ 15,50

* Toast Brabançonne
€ 13,50
3 sneetjes geroosterd brood met gebakken champignons,
ui, tomaat, paprika, ham soorten, spekjes en bolletje rundvleessalade
* Uitsmijter met 3 gebakken eieren,
3 sneetjes brood, ham, kaas en rundvleessalade

€ 11,50

* Twee “Bourgondiër” kroketten
met wit of bruin brood, mosterd en rundvleessalade

€ 10,75

* Boerenomelet
met spek, champignons, ui, ham, kaas en toast

€ 11,50

* Toast Hawaï
toast gegratineerd met ham, kaas, verse ananas en rundvleessalade

€ 10,75

* Tosti ham/kaas
met tomaat, komkommer en rundvleessalade

€ 8,25

* Broodje “gezond”
wit of bruin hard broodje met o.a. ham, kaas, tomaat,
ei, komkommer en sla

€ 9,50

* Broodje met huis gerookte zalm
€ 9,75
wit of bruin hard broodje met gerookte zalm en mosterd dille crème

SALADES (geserveerd met een broodje en boter)
* Salade rundercarpaccio
€ 14,50
met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, spekjes en truffelmayonaise
* Salade met in knoflookolie gebakken
gamba’s (6 st)

€ 16,75

* Salade Bos & Ven
royale maaltijdsalade met o.a. gamba’s en zalm

€ 17,75

* Caesar salade Bos & Ven
royale maaltijdsalade met o.a. gegrilde kipfilet
en Caesar dressing

€ 17,00

SOEPEN
* Bisque van schaaldieren en geslagen room

€ 11,00

* Huisgemaakte pomodorisoep met geslagen room

€ 9,50

* Romige aspergesoep met gerookte zalm snippers

€ 7,75

* Lamsbouillon met tuinkruiden

€ 7,75

HOOFDGERECHTEN
* Penne Pasta met kreeftensaus
met tomaat, gamba’s en kabeljauw

€ 23,75

* Tournedos van ossenhaas met pepersaus
geserveerd met pommes frites en een frisse salade

€ 26,75

* Gebakken zeewolfilet
met saffraansaus

€ 24,75

* Huisgemaakte Hamburger “à la Bos & Ven”
wit broodje met een hamburger en frites

€ 17,50

* Gebakken lamskotelleten met honing-tijmsaus
geserveerd met pommes frites en een frisse salade

€ 25,00

DESSERTS
* Drie soorten sorbetijs
met vers fruit, slagroom en vruchtencoulis

€ 8,75

* Coupe Dame Blanche
vanille roomijs, warme chocoladesaus en slagroom

€ 8,75

* Taartje van Granny Smith yoghurt mousse
met yoghurt ijs

€ 13,25

* Kaasplankje met notenbrood en stroop

€ 13,25

