VOOR DE MIDDAG (van 12u – 18u)
Onze tosti’s en broodjes worden geserveerd op plakken rustiek wit of bruin brood
Soep
Mosterdsoep
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
5,50

5,25

Tosti Hawaï
Boeren streekham, jonge kaas, ananas en ketchup

5,25

Tosti Blèèèèèh
Geitenkaas, walnoten, honing

5,25

Broodjes
Broodje Carpaccio
Dun gesneden, huisgebraden en gerookte rundermuis met Parmezaanse kaas,
rucola, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

8,25

Broodje Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en augurk

7,50

Broodje Gezond
Achterham en boerenkaas, ei, tomaat en komkommer

7,50

Broodje Kroket
1 of 2 Heerlijke Bourgondische kroketten met brood

6,25 | 8,50

Uitsmijter
3 Spiegeleieren met achterham en/of boerenkaas

8,50

Maaltijdsalades
Al onze salades worden gemaakt van verse slasoorten en geserveerd met breekbrood en roomboter
Salade Carpaccio
15,50
Dun gesneden, huisgebraden en gerookte rundermuis, Parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde tomaatjes, basilicum en
pijnboompitjes
Salade Geitenkaas
Verse geitenkaas, walnoten, honing en rode biet

15,50

Salade Tonijn
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, augurk en komkommer

14,50
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Fish&Chips
In tempura beslag gefrituurde schelvis met Oerfriet en een remouladesaus
Burgers
Vegaburger (vegetarisch)
Veggie Cajun Burger geserveerd met Oerfriet en huisgemaakte koolsla
Runderburger
Gegrilde runderhamburger geserveerd met Oerfriet en huisgemaakte koolsla

14,50

14,50
14,50

Hotdogs (geserveerd met huisgemaakte koolsla en Oerfriet)
Broodje belegd met verse sla en een hotdog van de grill met BBQ saus

11,50

Broodje belegd met zuurkool en een hotdog van de grill met BBQ saus

13,50

VOOR DE KIDS (van 12u – 18u)
Oerfriet met frikandel, kroket, kaassouffle of kipnuggets, geserveerd met
mayo en appelmoes
Pannenkoek naturel I met kaas

6,50
6,00 I 6,50

Poffertjes (12 stuks)

6,00

VOOR BIJ DE BORREL (van 12u – 18u)
Nacho’s
Warme nacho chips met cheddar kaas, geserveerd met crème fraîche, guacamole en chilisaus

6,50

Bitterballen
4 of 8 Bitterballen van De Bourgondiër, geserveerd met mosterd

5,00 | 7,50

Bittergarnituur
12 Gefrituurde hapjes geserveerd met ketchup, mosterd en chilisaus

7,50

Vegi snacks
In tempura beslag gefrituurde groenten geserveerd met een knoflook dip

7,50

Fishy snacks
In tempura beslag gefrituurde vissoorten, geserveerd met een remouladesaus

9,50

Kipkluifjes
6 knapperige, gekruide kipkluifjes geserveerd met chilisaus

7,50

Broodplankje
Breekbrood geserveerd met knoflookmayonaise, pesto en kruidenboter

7,50
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OM TE DELEN (van 12u – 18u)
Bent u met zijn tweeën of velen? Hier wat heerlijkheden om te delen
Bakkeveense Borrelplank (2 personen)
Droge worst, kaas, bitterballen, olijven en nootjes, geserveerd met breekbrood

13,50

Salade Parade (2 personen)
Combinatie van onze 3 salades geserveerd met breekbrood

14,50

VOOR DE AVOND (vanaf 18u)

WAT DE POT SCHAFT
Van woensdag tot en met zondag avond vanaf 18u kunt u bij ons reserveren voor een heerlijke avond vol lekker eten en drinken.
Wij serveren u een 2-, 3- of 4 gangen menu met wat we voor u in huis hebben gehaald.
Het enige wat u hoeft te doen is eventueel aangeven of u vegetarisch, veganistisch, vis- of vleesliefhebber bent en of u bepaalde
ingrediënten vermijdt.
Wij verzorgen de rest.
Ook zin om verrast te worden in ons restaurant?
Reserveer via 0516-426303 of via info@bospaviljoenbakkeveen.nl
2-gangen verrassingsmenu
3-gangen verrassingsmenu
4-gangen verrassingsmenu

21,50
24,50
29,50

Zin in een lekker glas wijn of bier bij de gerechten?
2-gangen wijn-/ bierarrangement
3-gangen wijn-/ bierarrangement
4-gangen wijn-/ bierarrangement

8,50
12,50
17,50

Wist u dat u bij ons ook uitstekend kunt vergaderen? En dat u die vergadering tot iets speciaals kunt maken met onze activiteiten?
Meer weten? Wij kunnen u verder helpen. Of kijk op www.bospaviljoenbakkeveen.nl
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