Vooraf
Broodplankje

€ 5.50

brood, olijven tapenade, olijf olie, kruidenboter

Brushetta aglio (vega)

€ 6.50

geroosterde knoflookstokbroodjes, mozzarella,
tomaat en verse basilicum

Carpaccio

€ 10.50

rucola, pittenmix, zongedroogde tomaten,
truffelsaus en Parmezaanse kaas

Gamba’s al pil pil

€ 12.50

grote garnalen in een heet pannetje met knoflook,
olie, pepertjes, lemon en brood

Gravad lax

€ 11.50

gemarineerde zalm met rode bietensap, avocado,
cherrytomaten en limoen

Nacho’s uit de oven

€ 7.50

tortilla chips, guacamole, tomaten salsa, cheddar kaas,
crème fraiche, jalapenopepers en bosui

Soep van het huis

€ 6.50

wisselend als het weer

Tomaten soep (vega)

€ 6.50

met Croutons en verse basilicum

Hoofdgerechten
Super BOS burger

€ 16.50

Premium gegrilde runderburger, cheddar, ui bacon en bbqsaus,
Rosé gebakken en geserveerd met frietjes en salade

Mexican burger
Premium gegrilde runderburger met cheddar, Jalapeno,
mexican relish en guacamole. Geserveerd met gegrilde mais,
nacho’s en frietjes

€ 17,50

Vegetarische burgers (vega)
Bovenstaande burgers serveren we ook allebei vegetarisch met
een groenteburger

Zalm uit de oven

€ 17.50

Zalmfilet op de huid gegaard fijn gekruid met dille limoen.
Geserveerd met groenten en frietjes.

BOS & Co premium steak

€ 22.50

Botermalse tournedos geserveerd in boterjus om te soppen,
geserveerd met frietjes en brood

Tasty chicken pasta

€ 15,50

Penne, geserveerd met een pestoroomsaus met spinazie kip,
spekjes, olijven en parmezaanse kaas (vega)

Tortelinni (vega)

€ 14.00

Pastapakketjes gevuld met Spinazie geserveerd met een
ricotta-tomatensaus en verse bassilicum

Souvlaki

€ 16.50

Huisgemaakte griekse spiezen van beenham met oregano,
knoflook en citroen geserveerd met een frisse tzatziki, Pita en
griekse salade

Wisselgerecht

€ --,--

Naast bovenstaande gerechten hebben we ook altijd nog een wisselend
gerecht. De bediening kan je hier alles over vertellen……

Salades
Zalm salade

€ 15.50

Gemarineerde zalm / cherry tomaten / avocado, rode ui, citroen olie

Carpaccio

€ 15.50

Zongedroogde tomaat / pittenmix / Parmezaanse kaas/ truffel mayo

Caesar salade

€ 14.50

Romaine sla, gegrilde kipfilet, croutons, parmezaan, ceasardressing

Couscous (vega)
Falafel, olijven, groenten mix, avocado, koriander, feta

€ 13,50

Desserts

De zomerkoning
Verse aardbeien met vanille ijs, aardbei ijs, bastogne en slagroom

€ 7.50

Coupe snickers
Hazelnoot ijs / vanille ijs / karamel ijs / hazelnoten / karamel en chocolade
met een koekje

€ 7.50

BOS & Fruit
Een tropische verrassing met Sorbet ijs, vers fruit en een tropische topping

€ 6.50

Crème brȗlée

€ 7.50

Klassiek geflambeerde rietsuiker met slagroom en vanille ijs

Cheesecake
NY-style met Slagroom, fruit en chocolade

€ 5,50

Kaasplankje
3 kaassoorten met een vijgencompote, druiven en kletzenbrood

€ 8.50

