VOOR DE MIDDAG (van 12u – 16u)
Onze tosti’s en broodjes worden geserveerd op plakken rustiek wit of bruin brood
Soep
Mosterdsoep
5,50
Huisgemaakte mosterdsoep met Friese droge worst, geserveerd met breekbrood
Soep Bospaviljoen
regelmatig wisselende, huisgemaakte soep, geserveerd met breekbrood
Tosti’s
Tosti Traditioneel
Boeren streekham, jonge kaas en ketchup

5,50

5,25

Tosti Hawaï
Boeren streekham, jonge kaas, ananas en ketchup

5,25

Tosti Blèèèèèh
Geitenkaas, walnoten, honing

5,25

Broodjes
Broodje Carpaccio
7,50
Dun gesneden, huisgebraden en gerookte rundermuis met Parmezaanse kaas,
rucola, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes
Broodje Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en augurk

6,50

Broodje Gezond
Achterham en boerenkaas, ei, tomaat en komkommer

6,50

Broodje Kroket
1 of 2 Heerlijke Bourgondische kroketten met brood
Uitsmijter
3 Spiegeleieren met achterham en/of boerenkaas

5,25 | 7,50
7,50

Salades
Al onze salades worden gemaakt van verse slasoorten en geserveerd met
breekbrood en roomboter
Salade Carpaccio
12,50
Dun gesneden, huisgebraden en gerookte rundermuis, Parmezaanse kaas, rucola,
zongedroogde tomaatjes, basilicum en pijnboompitjes
Salade Geitenkaas
Verse geitenkaas, walnoten, honing, en gegrilde paprika

11,50

Salade Tonijn
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, augurk en komkommer

11,50

2 gangen lunchmenu
Kies een soep en een salade voor slechts

14,50

2 gangen lunchmenu 14,50 (soep & salade) – 3 gangen dinermenu 22,50 (voor-, hoofd & nagerecht)

VOOR DE KIDS (van 12u – 21u)
Kipnuggets met Oerfriet, mayo en appelmoes

6,50

Kroket met Oerfriet, mayo en appelmoes

6,50

Frikandel met Oerfriet, mayo en appelmoes

6,50

Kaassouffle met Oerfriet, mayo en appelmoes

6,50

Pannenkoek naturel

5,50

Pannenkoek appel

6,00

Pannenkoek kaas

6,00

Poffertjes (12 stuks)

5,50

VOOR BIJ DE BORREL (van 12u – 22u)
Kaasplank
8,50
Diverse soorten kaas met mosterd, honing en chocola, geserveerd met breekbrood
Nacho’s
6,50
Warme nacho chips met crème fraîche, guacamole, cheddar kaas en chilisaus
Bitterballen
4 of 8 Bitterballen van De Bourgondiër geserveerd met mosterd
Bittergarnituur
12 Gefrituurde hapjes geserveerd met ketchup, mosterd en chilisaus
Vlammetjes
4 of 8 Vlammetjes geserveerd met chilisaus
Broodplankje
Breekbrood geserveerd met knoflookmayonaise, pesto en kruidenboter

4,00 | 6,50
9,50
4,00 | 6,50
7,50

OM TE DELEN (van 12u – 17u)
Bent u met zijn tweeën of velen? Hier wat heerlijkheden om te delen
Bakkeveense Borrelplank (2 personen, kan tot 22u)
11,50
Droge worst, kaas, bitterballen, olijven en nootjes, geserveerd met breekbrood
Salade Parade (2 personen)
Combinatie van onze 3 salades geserveerd met breekbrood

19,50

Wij-Kunnen-Niet-Kiezen (2 personen)
Droge worst, kaas, bitterballen, olijven, nootjes, vlammetjes, nacho’s, kleine
salades carpaccio, geitenkaas en tonijn, geserveerd met breekbrood

24,50

2 gangen lunchmenu 14,50 (soep & salade) – 3 gangen dinermenu 22,50 (voor-, hoofd & nagerecht)

VOOR DE AVOND (van 17u – 21u)
Voorgerechten
Mosterdsoep
5,50
Huisgemaakte mosterdsoep met Friese droge worst, geserveerd met breekbrood
Soep Bospaviljoen
Regelmatig wisselende, huisgemaakte soep, geserveerd met breekbrood

5,50

Broodplankje
Breekbrood geserveerd met knoflookmayonaise, pesto en kruidenboter

7,50

Carpaccio
10,50
Dun gesneden, huisgebraden en gerookte rundermuis met Parmezaanse kaas,
rucola en pijnboompitjes, besprenkeld met een dressing van pesto, geserveerd
met breekbrood en roomboter
Salade van Gegrilde Groenten
9,50
Salade van verschillende op onze BBQ gegrilde groenten, gemarineerd in olijfolie en
knoflook, geserveerd met breekbrood en roomboter
BBQ-en
Onbeperkt BBQ-en (per persoon)
19,50
Eten tot u niet meer kunt van de verschillende vlees-, vis en vegetarische gerechten,
salades, breekbrood en sausjes. En geen gedoe, want wij BBQ-en voor u!
(Voor kids t/m 12 jaar kost het 12,50)
Van de BBQ
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een gepofte aardappel met crème fraîche of Oerfriet met mayonaise en een frisse
salade
Vis
Zalm
16,50
Verse zalmfilet, op de huid gegrild, geserveerd met een frisse kappertjesdressing
Doradefilet
Verse doradefilet van de BBQ, geserveerd met een citroenmayonaise

15,50

Vegetarisch
Puntpaprika gevuld met Geitenkaas
15,00
Zoete puntpaprika gegrild op de BBQ en gevuld met geitenkaas, walnoten en
honing
Gegrilde Groenten
14,50
Op de BBQ gegrilde, verse groenten gemarineerd in olijfolie, verse kruiden en
knoflook

2 gangen lunchmenu 14,50 (soep & salade) – 3 gangen dinermenu 22,50 (voor-, hoofd & nagerecht)

Vlees
Spareribs
15,50
Huis gemarineerde en op onze BBQ gegaarde spareribs. Wilt u ze pittig of zoet?
Kipsaté | Varkenshaas saté
14,50
Gegrilde spies van kippendijenvlees of varkenshaas geserveerd met satésaus, atjar,
kroepoek en gebakken ui
Biefstukspies
Gemarineerde biefstuk op een spies, gegaard op de BBQ, geserveerd met
huisgemaakte kruidenboter

16,50

Runderhamburger
Malse, gegrilde hamburger van rundvlees op een verse bol met sla en
hamburgersaus

14,50

Lamsrack
Op de BBQ gegaarde lamsracks met gepofte knoflook

17,50

Nagerechten
Aardbeien
Verse aardbeien met vanille ijs of Griekse yoghurt

6,50

Coupe Sorbet
Combinatie van sorbetijs met vers fruit

6,00

Dame Blanche
3 Bollen vanille ijs met chocoladesaus

6,00

Kinderijsje
2 Bollen vruchtenijs met slagroom en een verrassing!

4,50

3-gangen dinermenu
Kies een voor, hoofd en nagerecht voor slechts
(voor de carpaccio en het lam rekenen we 2,00 extra)

22,50

2 gangen lunchmenu 14,50 (soep & salade) – 3 gangen dinermenu 22,50 (voor-, hoofd & nagerecht)

