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betalen enkel digitaal
via pinpas of telefoon
Wij rekenen graag af per tafel of per groep

betalen kan enkel digitaal,
via pinpas of telefoon
Bij individueel afrekenen worden er extra transactiekosten berekend

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.

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, een kunstroute 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..
• E-bikes

• Mountainbikes
• Stadsfietsen

gebak gehele dag verkrijgbaar

gebak

Oma’s appeltaart € 4,00
Cheesecake € 5,50 onweerstaanbaar
Warme wafel € 4,50 Luikse wafel met warme kersen
Progres gebak € 4,95 klassieker (glutenvrij)
Slagroom € 0,50

€ 3,00
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€ 2,75

worstenbroodje
ambachtelijk gemaakt
brabantser kan het niet!
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sandwiches
Kies uit wit of bruin boerendesembrood
Glutenvrij brood + € 1,50

Gerookte zalm € 11,95
Gerookte zalm met komkommer,
kappertjes & een citroendressing

allergie
?
meld
het ons

Carpaccio € 11,50
Zongedroogde tomaat, pittenmix,
Parmezaanse kaas & truffelsaus
Tonijn € 9,95
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, rode ui, inca tomaat,
komkommer & sla
Rigine € 8,50
Geroosterd desembrood met ricotta, aubergine,
vijgen compot, druiven & pitten mix
Piri Piri € 9,95
Warme kipreepjes met limoen
& een thai-chilidressing
Club Bos & Co € 11,95
3 lagen geroosterd brood met gerookte kip, kaas, bacon, komkommer,
tomaat, sla & een peppadewspread
Club Vega & Co € 11,50
3 lagen geroosterd brood met gegrilde groenten, inca tomaat,
komkommer, sla & peppadewspread

tosti's
Alle tosti's worden geserveerd
met onze eigen Tostisaus.
Tosti ham-kaas € 5,50

Tosti del Sol € 6,50
Kaas, serrano, zongedroogde
tomaat & rucola
Tosti Tuna Melt € 7,50
Een "open"tosti met
cheddar en tonijnsalade

lunch tot 17:00 uur

hotdogs
Italian dog € 7,80
Runderdog, rucola, tomaat, avocado,
Parmezaan, rode ui, truffelmayonaise
Classic New York style hot dog € 6,80
Runderdog met cheddar, mosterd
& ketchup

liever vegetarisch?

extra
on the side

Bovenstaande hotdogs serveren we
ook vegetarisch + € 1,00

Side salade € 3,00
Broodplankje Broodbol op een plankje met
kruidenboter, aioli & olijventapenade € 5,50
Portie frietjes met mayo € 3,00
Portie zoete aardappelfrietjes
met truffelmayo € 3,50

lunch tot 17:00 uur

salades
Ceasar Salad € 16,50
Sla, inca tomaten, langzaam gegaarde
kip, parmezaan, bacon, gepocheerd eitje,
croutons & een Ceasar-dressing
Vegan Salad € 15,50
Sla, 3 kleuren parelcouscous, gegrilde
groentes, inca tomaat, pittenmix
& balsamicodressing
Tuna Salad € 17,50
Salade met verse tonijn, wakame,
bosui en sojabonen, gegarneerd met
wasabimayonaise, sojasaus
& zwarte sesam

soep

Tomatensoep € 6,50
Met crème fraîche
Soep van het huis € 6,50
Zo wisselend als het weer

lunch tot 17:00 uur

warme zaken
Oma’s gehaktbal € 10,95
Warme gehaktbal in traditionele jus
met desembrood om lekker te soppen
Pasteitje € 10,95
Huisgemaakte kalfsragout,
bospaddenstoelen, truffel & salade

allergie
?
meld
het ons

Uitsmijters € 9,50
Op desembrood met ham & kaas,
of spek & kaas, of kaas & tomaat
*extra ingrediënt + € 0,50
2 Garnalenkroketten € 16,50
Desembrood bruin/wit & citroenmayonaise
2 Bourgondische runderkroketten € 7,50
Desembrood bruin/wit & Dijonmosterd
2 Kaaskroketten van La trappe Isid'or € 12,50
Desembrood bruin/wit & Piccalillymayo
Super Bos Burger € 17,50
200 gr. Premium gegrilde runderburger met cheddar,
ui, bacon, tomaat & bbqsaus. Rosé gebakken en
geserveerd met frietjes & salade

extra on the side
Side salade € 3,00
Portie frietjes met mayo € 3,00
Portie zoete aardappelfrietjes met truffelmayo € 3,50
Portie aardappelkroketjes met mayo € 3,50

lunch tot 17:00 uur

kids
lunch
kinderen t/m 12 jaar

lunch tot 17:00 uur

broodje aap

€ 3,75 Apenkop met zoet of hartig beleg

broodje aap & ei

€ 4,- Apenkop met een gebakken eitje

kinder tosti

€ 3,75 Kleine tosti met ketchup

kinder hotdog

€ 5,50 Onze hotdog met alleen ketchup

tomatensoepje

€ 3,50 Met brood om te soppen

american kid's pancake

€ 4,- 2 pancakes met stroop & poedersuiker

american nutella
pancake

€ 6,00 2 pancakes met Nutella en ijs

iets organiseren?
Bij BOS & Co kun je terecht voor heel veel
verschillende gelegenheden: bruiloften,
recepties, feesten of condoleances en zelfs
herdenkingsdiensten. We hebben verschillende
zalen met allemaal een heel eigen uitstraling.
Bekijk onze website voor meer informatie.
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borrel gehele dag verkrijgbaar

Groots en gruwelijk lekker
Onze meest complete borrelplank,
met alles er op en aan. Koude &
warme hapjes

€ 42,50
(± 6-8 personen)

borrel gehele dag verkrijgbaar

BORREL
PLANK
Kaasje, charcuterie,
fuet, snack groente,
brood & smeersels

€ 14,95

€ 28,95

Vega plankje (2 pers) € 17,50
Gezond & lekker met kaaszoutjes,
vega borrelmix, kaas, groentjes & pepers,
olijventapenade, peppadewspread & toast
Bitterballen (min. 4 st.) € 1,- p.st.
Bourgondische ballen met mosterd
Borrelmaatje € 8,50
Een mix van 8 warme hapjes
Old Amsterdam bitterballen € 9,50
8 kaasbitterballen met mosterd
Butterfly garnalen € 8,50
8 stuks met chilisaus
Chickenwings € 9,50
8 stuks met chilisaus
Vegetarische borrelmix 10 st. € 8,50
Nacho’s Classic € 7,50
Uit de oven met kaas, salsa,
guacamole & crème fraîche
Nacho’s Deluxe € 9,50
Uit de oven met kaas, kip, chilisaus,
guacamole & creme fraiche

grote broodbol
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aioli & olijventapenade € 5,50
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Carpaccio € 10,50
Dun gesneden runderhaas met rucola,
pittenmix, zongedroogde tomaat,
Parmezaan & truffelmayonaise

Gamba’s al Pil Pil € 13,50
Grote garnalen in een pikante knoflookolie
met brood om te soppen

Aubergine € 8,50
Gegrilde aubergine lauwwarm geserveerd met een
tomatensalsa, venkel, groene asperges,
en een dressing van honing & balsamico
Broodplankje € 6,50
Een broodbol op een plankje met kruidenboter,
aioli & olijventapenade

Tomatensoep € 6,50
Geserveerd met brood
& crème fraîche
Soep van het Huis € 6,50
Zo wisselend als het weer

zakelijk
iets organiseren?
BOS & Co is dé perfecte business meeting point
voor zakelijke afspraken, vergaderingen,
trainingen, personeelsbijeenkomsten,
teambuildingsdagen, heisessies of
bedrijfsfeesten.
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Je hebt bij elke gang de keuze uit 2 gerechten.
Elk gerecht is ook los te bestellen.

diner vanaf 17:00 uur

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse
salade & naar keuze: oerfriet, zoete aardappelfriet of
aardappelkroketjes.
Rode curry € 15,50
Rode curry met gegrilde groenten, Jackfruit & witte rijst.
Ook als niet Vegan lekker met
grote garnalen € 19,50
Boerderijkip € 16,50
Langzaam gegaarde kip
bestaande uit een vleugel,
pootje & filet

Duo van Rund € 19,50
Langzaam gegaarde sukade
& rundermedaillon met
gegrilde groenten
Zalm € 18,50
Gebakken zalm met krokant
huidje met verse limoen &
peterselie
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salades
Ceasar Salad € 16,50

Sla, inca tomaten, langzaam gegaarde kip,

parmezaan, bacon, gepocheerd eitje, croutons
& een Ceasar-dressing
Vegan Salad € 15,50

Sla, 3 kleuren parelcouscous, gegrilde groentes,
inca tomaat, pittenmix & balsamicodressing
Tuna Salad € 17,50

Salade met verse tonijn, wakame, bosui en

sojabonen, gegarneerd met wasabimayonaise,
sojasaus & zwarte sesam

extra on the side
Side salade € 3,00

Portie frietjes met mayo € 3,00

Portie zoete aardappelfrietjes met truffelmayo € 3,50
Portie aardappelkroketjes met mayo € 3,50

diner vanaf 17:00 uur

desserts

Alle desserts € 7,50

Hemelse modder
Huisgemaakte chocolademousse
met een krokant laagje van
witte chocolade & slagroom

me t ijs van

Witte Dame
De enige echte klassieke
dame blanche
Sundae a la BOS & Co
Vanille ijs met karamelsaus,
zoete popcorn, krokante hazelnootkruimels en karamelblokjes
BOS & Fruit
Twee soorten sorbetijs met vers
fruit (vegan of met slagroom)
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kids menu
voor kinderen t/m 12 jaar

voorafjes
Tomatensoepje € 3,50
Met brood om te soppen

hoofdgerechten
Apenburger € 7,50
Een burgertje op een apenbroodje
met frietjes & appelmoes
Kipspiesjes € 7,50
Met frietjes & appelmoes
Frietjes met snack € 6,50
Keuze uit frikandel, kipnuggets of kroket

desser t

Vanille ijs €4,- met fruit & slagroom
American pancake €6,- 2 pancakes met nutella
& een bolletjes ijs
Hela Hola ijs van Ola Kies een ijsje uit de OLA vriezer

classics

€ 2,80
Pepsi Cola, Pepsi Max
0
2,8
€
p
Sisi Orange, 7U
Lipton Ice Tea / Green /
€ 2,90
Green Zero Sugar / Peach
Rivella € 2,80
n,
Royal Club Bitter Lemo € 2,80
e
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r
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Cassis, To

specials
Royal Club
Ginger Beer € 2,90
Fentimans
premium tonic € 3,60

Water
Sourcy Rood/Blauw (20 cl.) € 2,60
Sourcy Rood/Blauw (75 cl.) € 4,90
Ranja (raketje smaak) € 2,00
Sap
Appelsap, Jus d'Orange
of Tomatensap € 2,90

vers & zuive4,l00

€
Verse Jus d'Orange
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Mad Berry € 4,50
Framboos, aardbei
& sinaasappel

Warme dranken
Koffie € 2,60
Dubbele koffie € 4,40
Cappuccino € 2,80
Espresso € 2,60
Doppio € 4,40
Latte macchiato € 3,10
Koffie verkeerd € 3,00
Flat White € 4,50
Decafé + € 0,15
Warme choco 'de echte' € 3,20
Siroopje toevoegen? + € 0,50
Caramel, hazelnoot, of vanille

KOFFIE SPECIALS

Latte caramel, slagroom
en fudge € 4,50
Latte hazelnoot & slagroom € 4,50
Irish/Baileys/Italian/Spanish
Coffee € 7,50
Homemade Iced coffee* € 4,00
*alleen bij goed weer

thee			
Bradley's organic Tea
(biologisch en fairtrade)

English blend, Rooibos, Green tea
lemon, Moringa & Ginger, White tea
& camomile, Greentea pomegranate,
Earl grey, Red fruit infusions € 2,60

thee specials
Verse munt € 3,70
Verse gember thee met
sinaasappel en ster-anijs € 3,70
Honing + € 0,25
Verse kaneelthee met sinaasappel
& ster-anijs € 3,50

bier

Paulaner hefe Weissbier 0,5 lt. € 6,90
Paulaner hefe Weissbier 0,3 lt. € 4,50
La trappe witte Trappist € 4,70
Texels Blond € 4,70
Wisselend seizoensbier

fles

		
Krachtig & Blond		
Kwaremont Blond € 5,20
Vedett IPA extra € 4,90
Vedett extra white € 4,90
Duvel € 5,90
La trappe Blond € 5,20
La trappe Tripel € 5,60
Howdo
Brabants pils € 4,95
		
Rijk
La trappe Dubbel € 5,70
La trappe Isid’or € 6,60
La trappe Quadrupel € 6,80
Kasteel
Rouge € 6,20
		
Amber & Moutig
Bolleke de Koninck € 5,00
Jopen hop zij met ons
Glutenvrije IPA € 6,80
Texels IPA € 6,20
Texels
Skuumkoppe € 5,30
		

Fruitig & Fris		
Liefmans € 4,80
Mort Subite Kriek Lambic € 4,50
Desperados € 5,00
Sol € 5,00

low & no alcohol
Amstel Radler 2.0% € 3,20
Amstel Radler 0.0% € 3,00
Heineken 0.0% € 3,00

untapped
liefhebbers

voor de

tap

Heineken Pils
Van de tap glas 22 cl. € 3,00
Van de tap glas 35 cl. € 4,50
Flesje 30 cl. € 3,00

Bier uit Blik is trending en
vaak lekkerder dan uit een fles.
We hebben 3 leuke verrassende
bieren geselecteerd. (Waarvan 1
Alcoholarm) (En ja het uiterlijk van
het blikje mag er ook wezen….)

Lagunitas Hazy Wonder
35,5 cl. € 7,40
Lagunitas Hazy Wonder
zit vol Sabro-, Citra-,
Cashmere- en Comet-hop.

Oedipus Strip
33 cl. € 6,50

Een witte met frisse
citrustonen en een droge
afdronk. Met maar 5%
alcohol is het bier uitermate
doordrinkbaar.

Oedipus Dorinku 33 cl.
€ 5,70

(alcoholarm 0,5 %)

Lichtzuur Bier met duidelijke
citrustonen afkomstig van
de hop en de sinaasappelen citroenschillen.

Liefmans 0.0% € 4,50
Paulaner Weissbier Alkoholfrei € 4,50
Brand IPA 0.0% € 3,50
Affligem Blond 0.0% € 4,00
Kwaremont Blond 0.3% € 5,20

Witte Wijn
Inspiration by Chloé Blanc
Sauvignon blanc, een frisse
smaak met pit
Glas € 4,50 Fles € 22,50
Urmeneta Chardonnay
Een volle Chileense wijn met een
prettige lange afdronk
Glas € 4,80 Fles € 24,00
		
Rosé Wijn			
Inspiration by Chloé Rose
Fluweel volle smaak met veel fruit
Glas € 4,50 Fles € 22,50
		
Rode Wijn			
Inspiration by Chloé Rouge
Grenache, Syrah fruitig en
soepel in de mond
Glas € 4,50 Fles € 22,50
		
Artero Reserva		
Een stevige Spanjaard, rijp en
kruidig van smaak
Glas € 5,00 Fles € 25,00

terras specials
Aperol Spritz € 7,00 virgin € 6,00
Limoncello Spritz € 7,00
Heerlijke combi van Limoncello
& Cava Brut virgin € 6,00
Bacardi Cuba Libre € 7,00
Cubaanse klassieker met
Bacardi 8 Años virgin € 6,00
Mojito € 7,95 		
Bacardi Carta Blanca, limoen,
munt, suiker & bruiswater virgin € 6,50
Flora Dora € 11,95
Een zoete en frisse cocktail
met Hendrick's Gin & Ginger Beer
virgin € 9,50
London Dog € 9,95
Bulldog Gin, Fentimens
Tonic water, Kaneel,
Steranijs, Sinaasappel virgin € 7,50

specials
Vallformosa Cava Brut Classic
75cl € 27,50
		
Vallformosa Cava Brut Rosé
75cl € 27,50
Vallformosa Cava Brut
Prosecco piccolo (20 cl) € 9,95

aperitieven
& digestieven
Cockburn's Port 10Y Old € 4,50
Limoncello € 5,00
Likeuren		
Disaronno Amaretto € 4,70
Baileys Irish Cream € 4,70
Grand Marnier € 5,00
Kahlua Coffee Liqueur € 4,70
Frangelico € 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

virgin Alle cocktails ook zonder alcohol verkrijgbaar!

kom je
ook bij ons
werken?

BOS & Co is een super fijne en relaxte plek om te werken
en ons leuke team is altijd op zoek naar versterking.
Vind je het leuk om in de keuken te werken om al onze
gerechten te presenteren of bedien je graag onze gasten
aan tafel…. Stuur ons dan een mailtje met je motivatie
of spreek iemand aan in de bediening.
Je kunt solliciteren voor een fulltime of parttime job
maar ook voor een bijbaantje naast je studie.

feestje?

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 (foto) 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.

snel & simpel
bestellen met je
telefoon
op het terras kun je ook
bestellen met een qr-code
nooit meer wachten
om te bestellen!
EASY PEASY!

hoe?

scan de qr-code op jouw tafel
bestel in het menu
leun achterover en relax...
je bestelling wordt snel gebracht!

