
menu
kaart

betalen enkel digitaal
via pinpas of telefoon

lunch borrel diner

Wij rekenen graag af per tafel of per groep

versie 5

incl.
dranken
kaart



baroniepoort
BOS & Co is een van de negen locaties van een speciale 
Baroniepoortenroute. Deze route voert inwoners en 
bezoekers van de streek langs bijzondere locaties op het 
gebied van cultuurhistorie, natuur en streekproducten. 
Elke Baroniepoort herken je aan een zuil met de naam 
Baroniepoort. Hier vind je ook panelen met informatie 
over routes in de omgeving.

Meer informatie over de Baroniepoorten vind je op onze 
website. Wist je dat Baroniepoort BOS & Co zelfs zijn 
eigen legende heeft? Het verhaal is speciaal geschreven 
door de ‘Legendejagers’ en heet De piraat van Seters.
Het verhaal kun je op locatie luisteren via de QR-code 
op de zuil.

betalen kan enkel digitaal,
via pinpas of telefoon

Bij individueel afrekenen worden er extra transactiekosten berekend



fietsen en wandelen
BOS & Co is hét ideale startpunt voor heel veel
lekkere buitenactiviteiten in het prachtige
natuurgebied Boswachterij Dorst.

Er zijn wandel- en fietsroutes, een uitdagend 
mountainbikeparcours en voor de kinderen is
er een speciaal geschreven legende die je via je
mobiel kunt luisteren.

 • Een uitdagende MTB-route
 • Diverse fiets- en wandelroutes

fietsverhuur
In natuurgebied Boswachterij Dorst is het geweldig fietsen op 
de zeer uitdagende en goed onderhouden mountainbikeroutes. 
Vanuit BOS & Co starten diverse fietsroutes. Deze routes voeren 
je langs de mooiste plekjes in de Baronie, een bruisende streek 
met veel historie en mooie natuur.

Een eigen fiets hoef je niet eens mee te brengen, je huurt ze 
gewoon bij ons.. 



Cheesecake € 5,00 onweerstaanbaar & huisgemaakt!
Warme wafel € 5,75 Luikse wafel met warme kersen

Progres gebak € 5,50  klassieker
Slagroom € 0,60

€ 4,50  

oud-Hollandse appeltaart,

precies zoals oma hem

vroeger maakte.

€ 3,00

ambachtelijk gemaakt
brabantser kan het niet!

gebak gehele dag verkrijgbaar
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lunch tot 17:00 uur

sandwiches
Kies uit wit of bruin boeren desembrood
Glutenvrij brood + € 1,50

Smashed avocado € 12,50
Geroosterd brood met avocado, gekookt eitje,
tomaat & pittenmix 

Carpaccio € 14,50 
Zongedroogde tomaat, pittenmix,
Parmezaanse kaas & truffelmayonaise

Tonijnsalade € 10,50 
Huisgemaakt met geroosterde
paprika, gekookt eitje, kappertjes, tomaat
& komkommer
 
Geitenkaas € 11,50
Geroosterd brood met zachte geitenkaas, walnoten, blauwe bessen, 
zongedroogde tomaten & balsamico crème

Oosterse zalm € 14,50
Sojadressing, wakame, sojabonen,
sesam & wasabimayonaise
 

allergie?
meld

het ons

Club BOS & Co € 13,50
3 lagen geroosterd brood met gerookte kip,
kaas, bacon, komkommer, tomaat, sla
& een peppadewspread

Club Hummus € 12,50
3 lagen geroosterd brood met zongedroogde
tomaten, hummus, gegrilde courgette,
paprika & aubergine

club
sand
wich



tosti xxl

lunch tot 17:00 uur

Side salad € 3,50

Broodbol met smeersels € 8,75

Portie frietjes met mayo € 3,50

Portie zoete aardappelfrietjes

met truffelmayo € 4,50ex
tr

a
on

 t
he

 s
id

e

Tosti Ham-Kaas € 7,50

Tosti Brie/Pesto € 9,50
Tomaat, pesto & zacht gesmolten brie 

Tosti Tuna Melt € 8,50
Tonijnsalade, cheddar, geroosterde paprika & kappertjes

Vlam Tosti € 9,50
Gevuld met kaas, jalapeños, tomaat & gekruid gehakt

Tosti Del Sol € 9,50
Serranoham, kaas, bruschetta & rucola

alle tosti's
worden geserveerd

met onze eigen
tostisaus



lunch tot 17:00 uur

Caesar Salade € 17,50
Romaanse sla met gegrilde kip, gekookt 
eitje, croutons, bacon, parmezaanse kaas 

& caesardressing 

Vegan Salad € 16,50
Romaanse sla, sojabonen, tomaat, 
komkommer, walnoten, avocado, 

geroosterde zoete aardappel 
& kruidenmayonaise  

Tuna Salad € 17,50
Verse tonijn, sojabonen, wakame, 

wasabi sesam, geroosterde paprika & 
wasabimayonaise

Salade Geitenkaas € 17,50
Salade met Bettine geitenkaas, 

walnoten, blauwe bessen, zongedroogde 
tomaat & honing

salades

soep
Tomatensoep € 6,50 

Met pesto olie
Soep van het huis € 6,50
Zo wisselend als het weer



Philly steak € 13,50
Pulled beef met ui, paprika, jalapeños
& gegratineerd met cheddar

Pasteitje € 13,00
Huisgemaakte kalfsragout met truffel,
champignons & ui. Geserveerd in pasteibakjes

Uitsmijters € 12,50
Op desembrood met ham & kaas, 
of spek & kaas, of kaas & tomaat 
*extra ingrediënt + € 1,00

2 Groenten kroketten € 12,50 
Desembrood bruin/wit & mosterd

2 Bourgondische runderkroketten € 12,50
Desembrood bruin/wit & mosterd

2 Kaaskroketten € 13,50 
Desembrood bruin/wit & Piccalillymayo

Super Bos Burger € 18,50 
180 gr. Premium gegrilde runderburger met
cheddar, ui, bacon, tomaat & BBQ saus. Rosé
gebakken & geserveerd met frietjes.

Mexican Burger € 16,50
Krokant gebakken kipburger, met sla, tomaat
guacamole, salsa, cheddar & jalapeños

lunch tot 17:00 uur

allergie?
meld

het ons

Vegan Burger € 18,50 
Oesterzwamburger op een rode biet

brioche, geserveerd met sla, komkommer
& tuinkruidenmayonaise

warme zaken



lunch tot 17:00 uur

kids
lunch

kinderen t/m 12 jaar



broodje aap
€ 5,50 Apenkop met zoet of hartig beleg

broodje aap & ei
€ 6,00 Apenkop met een gebakken eitje

kinder tosti
€ 5,00 Kleine tosti met ketchup

apenburger 
 € 9,50 Een burgertje op een apenbroodje

met frietjes & appelmoes

tomatensoepje
€ 3,50 Met brood om te soppen

american kid's pancake
€ 5,00 2 Pancakes met stroop & poedersuiker

american nutella pancake
€ 7,50 2 Pancakes met Nutella, poedersuiker

& mini marshmallows

poffertjes
€ 5,00 Met roomboter & poedersuiker

lunch tot 17:00 uur



iets organiseren?
Bij BOS & Co kun je terecht voor heel veel 
verschillende gelegenheden: bruiloften, 
recepties, feesten, condoleances en zelfs 

herdenkingsdiensten. We hebben verschillende 
zalen met allemaal een heel eigen uitstraling. 
Bekijk onze website voor meer informatie. 
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Groots en gruwelijk lekker
Onze meest complete borrelplank, 

met alles er op en aan. Koude & 
warme hapjes 

€ 47,50
(± 6-8 personen)

borrel gehele dag verkrijgbaar



borrel gehele dag verkrijgbaar

BORREL
PLANK
Onze classic borrelplank, 
lekker & gezellig
voor 2 tot 4 personen

€16,50

Kaaszoutje € 3,50

Olijven € 4,00
Gemarineerde knoflook olijven

Bitterballen (min. 4 st.) € 1,15 p.st.
Bourgondische ballen met mosterd 
Vlammetje € 8,50
8 stuks met chilisaus
Borrelmaatje € 9,90
Een mix van 8 warme hapjes
Oude kaasstengels € 9,50
8 stuks met chilisaus 
Torpedo garnalen € 8,50
8 stuks met chilisaus
Camembert € 19,50       
Een feestje uit de oven met brood
& rauwkost om te dippen

Nacho’s Classic  € 11,50
Uit de oven met kaas, salsa, jalapeños,
guacamole & crème fraîche
Nacho’s a la Mexico € 13,50
Met kaas, salsa, gekruid rundergehakt,
tomaat, jalapeños, guacamole & crème fraîche

grote
broodbol met 

smeersels
 € 8,75

leuk om samen te delen!
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Broodbol € 8,75
Broodbol met drie smeersels

Carpaccio € 13,50
Dun gesneden runderhaas met rucola,

pittenmix, zongedroogde tomaat,
Parmezaan & truffelmayonaise

Gamba’s al Pil Pil € 14,95
Grote garnalen in een pikante knoflookolie

met brood om te soppen

Tataki € 14,50
Van tonijn met furikake, edamame,

wakame, sojasaus en wasabi

Camembert € 19,50        
Een feestje uit de oven met brood & rauwkost om te dippen

Caesar Salade € 12,50
Romaanse sla met gegrilde kip,

gekookt eitje, croutons, bacon
parmezaanse kaas &

caesardressing

diner vanaf 17:00 uur

allergie?

meld

het ons

Tomatensoep € 6,50
Geserveerd met brood
& pesto olie

Soep van het Huis € 6,50
Zo wisselend als het weer

voorgerechten

leuk om samen te delen!



zakelijk
iets organiseren?

BOS & Co is het perfecte business meeting 
point voor zakelijke afspraken, vergaderingen, 

trainingen, personeelsbijeenkomsten, 
teambuildingsdagen, heisessies of 

bedrijfsfeesten.



diner vanaf 17:00 uur

Steak € 22,50
Malse steak met
seizoensgroenten,
peperroomsaus & frietjes

Tonijnsteak € 27,50
Licht gegrilde tonijnsteak met 
teriyaki saus, boekweit noedels, 
shiitake, paprika & peultjes

Kipsaté € 16,50
Saté geserveerd met seroendeng, 
kroepoek, atjar & frietjes

Zalm € 21,50
Met seizoensgroente, 
kreeftensaus & frietjes

Rendang € 15,50
Met jackfruit & shiitake 

Souvlaki  € 16,50
Griekse spies met gegrilde 
groenten, tzatziki & frietjes

Rib eye  € 24,00 
Met seizoensgroenten, huis-
gemaakte chimichurri & frietjes

Mexican Burger € 16,50

Krokant gebakken

kipburger, met sla, tomaat 

guacamole, salsa, cheddar
& jalapeños

Oesterzwam Burger

€ 18,50 

Oesterzwamburger op een 

rode biet brioche geserveerd 

met sla, komkommer & 

tuinkruidenmayonaise

Super BOS Burger* € 18,50

Gegrilde premium runderburger

180 gr. met cheddar, ui, bacon,

tomaat & BBQ saus

(wordt rosé gebakken)

*Super BOS Burger wordt geserveerd

met oerfriet & mayonaise

hoofdgerechten



Side salad € 3,50
Portie frietjes met mayo € 3,50

Portie zoete aardappelfrietjes met truffelmayo € 4,50

extra on the side

diner vanaf 17:00 uur

maaltijd

salades
Caesar Salade € 17,50

Romaanse sla met gegrilde kip, gekookt 
eitje, croutons, bacon, parmezaanse kaas & 

caesardressing 

Vegan Salad € 16,50
Romaanse sla, sojabonen, tomaat, 

komkommer, walnoten, avocado, geroosterde 
zoete aardappel  & kruidenmayonaise  

Tuna Salad € 17,50
Verse tonijn, sojabonen, wakame, 

wasabi sesam, geroosterde paprika & 
wasabimayonaise

Salade Geitenkaas € 17,50
Salade met Bettine geitenkaas, walnoten, 

blauwe bessen, zongedroogde tomaat & honing



desserts
Bastogne mousse € 7,50

Mascarpone, slagroom
& bastogne crumble

Witte Dame € 8,50
De enige echte klassieke

dame blanche

Sundae a la BOS & Co € 8,50
Vanille ijs met caramelsaus,

zoete popcorn, krokante hazelnoot,
caramelblokjes & slagroom

Cheesecake € 7,00
Huisgemaakt met frambozensorbet

Zomercoupe € 7,50
Frambozen en mango sorbet met cantaloupe,

ananas & blauwe bessen

koffie specials
Latte caramel, slagroom & fudge € 5,10

Latte hazelnoot & slagroom € 5,10

Irish/Baileys/Italian/Spanish Coffee € 7,50

diner vanaf 17:00 uur

met ijs van 



kids menu
voor kinderen t/m 12 jaar

voorafjes
Tomatensoepje € 3,50
Met brood om te soppen

hoofdgerechten
Apenburger € 9,50

Een burgertje op een apenbroodje
met frietjes & appelmoes

Saté € 9,50
1 stokje kipsaté met satésaus,

frietjes & appelmoes

Pasta bolognese € 8,50
Pasta met gehakt & tomatensaus

Frietjes met snack € 7,50
Keuze uit frikandel, kipnuggets of kroket

Poffertjes € 5,00
Met roomboter & poedersuiker

Vanille ijs €4,00 Met fruit & slagroom

Kinder bueno €5,00 Kinder bueno ijs met

slagroom & kinderchocolade

Schatkistje €2,50

dessert





classics
Pepsi Cola, Pepsi Max € 2,80

Sisi Orange, 7Up € 2,80
Lipton Ice Tea / Green / Peach € 3,00

Rivella € 2,80
Royal Club Bitter Lemon,

Cassis, Tonic of Ginger Ale € 2,90

specials
Royal Club
Ginger Beer € 2,90
Fentimans
premium tonic € 4,00

vers & zuivel
Verse Jus d'Orange € 4,20

Glas verse melk € 2,50

Fristi/(koude)Chocomel € 2,90

smoothies
Fresh & Fruity € 5,00

Ananassap, mango & ananas 

Banana Banana € 5,00

Banaan, aardbei & sinaasappel

Mad Berry € 5,00
Framboos, aardbei
& sinaasappel

KOFFIE SPECIALS

Water
Sourcy Rood/Blauw (20 cl.) € 2,60
Sourcy Rood/Blauw (75 cl.) € 4,90
Ranja € 2,00

Sap
Appelsap, Jus d'Orange
of Tomatensap € 2,95

Warme dranken
Koffie € 2,80
Dubbele koffie € 4,60
Cappuccino € 3,10
Espresso € 2,80
Doppio € 4,60
Latte macchiato € 3,70
Koffie verkeerd € 3,60
Flat White € 4,70
Decafé + € 0,25
Siroopje toevoegen? + € 1,00
Caramel, hazelnoot, of vanille 

thee    
Bradley's organic Tea
(biologisch en fairtrade)
English blend, Rooibos, Green 
tea lemon, Moringa & Ginger, 
White tea & camomile, Green tea 
pomegranate, Earl grey, Red fruit 
infusions € 2,70 

thee specials 
Verse munt € 3,90
Verse gember thee met
sinaasappel & ster-anijs € 3,90
Honing + € 0,35
Chai Latte  € 4,00

Latte caramel, slagroom
en fudge € 5,10

Latte hazelnoot & slagroom € 5,10
Irish/Baileys/Italian/Spanish 

Coffee € 7,50

ice coffee
Alleen in de buitenbar € 4,00



bier
tap

Heineken Pils
Van de tap glas 22 cl. € 3,10
Van de tap glas 35 cl. € 4,60

Paulaner hefe Weissbier 0,5 lt. € 6,90
Paulaner hefe Weissbier 0,3 lt. € 4,90
La Trappe wissel tap
Texels wisseltap

fles
  
Krachtig & Blond  
Kwaremont Blond € 5,50
Vedett IPA extra € 5,10
Vedett extra white € 5,10
Duvel € 5,90
La trappe Blond € 5,20
La trappe Tripel € 5,60
  
Rijk 
La trappe Dubbel € 5,70
La trappe Isid’or € 6,60
La trappe Quadrupel € 6,80
Frontaal Rhodesian € 7,50
  
Amber & Moutig
Bolleke de Koninck € 5,10
Texels Skuumkoppe € 5,30
  
Fruitig & Fris  
Liefmans € 4,80
Frontaal keep the change € 7,50
Frontaal Juice Punch € 7,90
Mort Subite Kriek Lambic € 5,20
Desperados € 6,50
Sol € 6,00

low & no alcohol  
Amstel Radler 2.0% € 3,70
Amstel Radler 0.0% € 3,70
Heineken 0.0% € 3,20

untapped 
liefhebbersvo

or
 d

e

La Trappe Nillis € 5,50
Liefmans 0.0% € 4,90
Paulaner Weissbier Alkoholfrei € 4,70
Brand IPA 0.0% € 3,50
Affligem Blond 0.0% € 4,95

Boele (tap) 25 cl. € 5,80
Een mooi rond, zacht en fris 
bier. Met tinten limoen, vanille, 
banaan en perzik. En een 
bittertje voor de balans. Een fijn 
diep goudkleurig bier. 

Brouwerij Kees
Mosaic Hop  € 6,90
Fris en lichtblond van kleur, 
met de karakteristieke smaken 
en aroma’s van Mosaïc™-hop 
uit de VS

Hazy Sunrise € 7,00
New England style IPA met een 
romige body en een zachtbittere 
afdronk

Zeeuwse Lust € 6,50
Een mooi fris tarwe bier, 
verfrissend van smaak



Witte Wijn
Inspiration by Chloé Blanc
Sauvignon blanc, een frisse smaak met pit  
Glas € 4,80 Fles € 24,00
  Urmeneta Chardonnay 
Een volle Chileense wijn met een 
prettige lange afdronk
Glas € 4,80 Fles € 24,00

Castellani Duca Sargento 
Pinot Grigio uit Sicilië; wit fruit, puur 
en fris Glas € 5,00 Fles € 25,50
  
Rosé Wijn   
Inspiration by Chloé Rose
Fluweel volle smaak met veel fruit
Glas € 4,80 Fles € 24,00 
  
Rode Wijn   
Inspiration by Chloé Rouge
Grenache, Syrah fruitig en soepel in de 
mond Glas € 4,80 Fles € 24,00 
  Artero Reserva  
Een stevige Spanjaard, rijp en kruidig 
van smaak Glas € 5,20 Fles € 26,50

specials
 
Masi Cava Brut Classic
75cl € 27,50

Masi Cava Reserva Brut
Cava piccolo (20 cl) € 9,95

aperitieven
& digestieven
Cockburn's Port 10Y Old € 4,90
Limoncello € 5,00

Likeuren  
Disaronno Amaretto € 4,70
Baileys Irish Cream € 4,70
Grand Marnier € 5,00
Kahlua Coffee Liqueur € 4,70
Licor 43 € 4,70
Malibu € 4,70

Whiskeys  
Jack Daniels € 5,50
Jameson Irish Whiskey € 4,50
Glenfiddich Whisky € 7,00

Gedestilleerd  
Schrobbelèr Kruidenlikeur € 3,50
Jonge jenever € 3,50
Bacardi Carta Blanca € 4,70
Bacardi 8 Años € 6,00
42 Below Vodka € 4,50
Hendricks Gin € 7,50
Bulldog Gin € 6,50

terras specials
Aperol Spritz € 8,50  
De Italiaanse klassieker

Limoncello Spritz € 8,50 
Heerlijke combi van Limoncello
& Cava Brut 

Flora Dora € 10,95  
Een zoete en frisse cocktail
met Hendrick's Gin & Ginger Beer
virgin € 9,50

London Dog € 11,95       
Bulldog Gin, Fentiman's Tonic water. 
sinaasappel & jeneverbessen
virgin € 9,50

BOS Punch € 6,50 
Bacardi 8 Años, Malibu, limoen & ananassap



mijlpalen mogen
gevierd worden!
BOS & Co is bij uitstek de plek om een goed feest te geven, een 

bruiloft, jubileum of verjaardag te vieren of een reünie of bedrijfsfeest 

te houden. Thuis geen rommel en alles tot in de puntjes geregeld.

Wij helpen je graag om je feest persoonlijk te maken. Je hebt de keuze 

uit twee zalen: Tuinkamer en Kapel. Met ieder hun eigen charme 

en groepsgrootte. De Tuinzaal en de Kapel hebben een eigen ruim 

opgezet terras, zodat je bij goed weer ook naar buiten kunt.

feestje?



beste

outdoor escape

van nederland

een unieke beleving
voor je vriendengroep

of bedrijfsuitje.

Lukt het jullie om cool te 
blijven onder grote druk en de 

missie te volbrengen?

Boekingen via de website.

De outdoor escape bevindt 
zich bij het prachtige

BOS & Co en ligt gelegen 
in Oosterhout, aan de rand 

van het natuurgebied 
Boswachterij Dorst.

Niet ver hier vandaan ligt 
de vliegbasis Gilze Rijen, 
de helikopterbasis van de 
Nederlandse luchtmacht. 

En daar is het nu vreselijk 
misgegaan……

www.escaperoom-outdoor.nl
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