
 

 

 

 

   

 

 

    Gebak 
 

Udenhoutse Broeder                                2,60 
Lokaal gebak - krentenbrood / spijs / kaneel / suiker 

Appelgebak                                                  2,75 

Chocolade bol                                               2,90 

Seizoen gebak                                     3,75 

Extra bol vanille ijs                                     0,75 

Extra toef slagroom                                    0,75 

 

 

 

 

 

   Hapjes 
 

 

Gemarineerde gamba’s                                  13,50 
10 stuks met scheurbrood 

Bitterballen  (8 stuks)                                                 5,50 

Gemengde hapjes (10 stuks)                                 5,25 

Scheurbrood met kruiden-, roomboter en aioli                     4,95 

Plateau ossenworst en Reypenaer kaas                      8,25 

Gemengde nootjes                                                       2,50 

Nacho’s met kaas en guacamole                                  6,75 

Springrolls (5 stuks)       10,00 

Yakitori spiesjes (6 stuks)                      9,00 

Tataki tonijn        11,50 

Crunchy chicken (6 stuks)        8,00 

Crushi gebakken sushi (6 stuks)                       9,50 

 

      
     Allergie of dieet? 

     Onze medewerkers helpen u graag! 

       



 

 

 

 

 

                     Lunch 

  

De lunchgerechten worden geserveerd op wit of bruin    

vloerbrood 

           

 

          Oude kaas met mosterddressing             5,50 

Lauwwarme brie met honing en walnoten             6,00    

2 Rundvlees kroketten met vloerbrood                   6,75 

Martino         8,00 

Kappertjes/ ui / augurk                                      
Carpaccio        9,75 
                 Rucola / truffeldressing / pijnboompitten 
Brabants worstenbroodje                               2,60 

      12-Uurtje       12,00 
       Kleine kop soep / vloerbrood met ham / kaas / 

       / kroket / gebakken ei    

Warme beenham met honing mosterdsaus    7,50 

Wrap met gerookte gerookte zalm     7,00 
                   Rucola / roomkaas 

 

    Soepen 
 

          Tomatensoep                                             5,25 
Licht pittig gekruid  

Boeren groentesoep                    5,25 
Bouillon / groenten / soepballen  

Vissoep                                           6,50 

 

        Tosti’s  
         

       De tosti’s worden gebakken met oerbrood  

 

Tosti ham en kaas                                                  5,00                                                                    

            Tosti caprese                                                   6,00 
Met mozzarella / tomaat / pesto  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       Eiergerechten 
 

       Uitsmijter Bosch en Duin                              9,00 
Met champignons, ham, tomaat en kaas 

Uitsmijter Ham en Kaas                                 8,50 

                                                           Boerenomelet met groente                           8,75 

       

 

 

 

 

  Salades 
                         

          Alle salades hebben een basis van gemengde sla met garnituren               

        en worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter 

 

Carpaccio                                                     10,00 

Jonge geitenkaas                      9,50                                                           
Lauwwarme geitenkaas met zaden en honing 

Geschroeide tonijn                                      13,50 

Caesar Salade                                                             11,50 
  

                                                              

 

Uiteraard kunt u bovenstaande salades 

bestellen in een maaltijdsalade  

 

Maaltijdsalade meerprijs              +  €   3,50 

 

           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

Warme gerechten 

 

Bosch en Duin burger met friet                  12,75                       
 Broodje hamburger met ui / spek / BBQ-saus en friet 

      Kipsaté met friet     16,00  
      Satésaus / atjar / kroepoek  

   

 

Supplementen 

Extra friet met mayonaise                  2,50 

 

 

  

    Kindergerechten 
 

Frietjes met kipsaté                                      7,50 

Frietjes met snack                                    5,50 
keuze uit: frikandel / kroket / kipnuggets / kaassoufflé  

Poffertjes half dozijn - 6 stuks                   5,00 

Poffertjes dozijn - 12 stuks                   8,50 

 

 

 

      Nagerechten 
 

Coupe Dame Blanche                                     4,75 
Vanille ijs / chocoladesaus / slagroom 

Coupe rood fruit                                             6,50   
Rood fruit compote / yoghurtijs       

Coupe caramel       6,50   

Coupe aardbeien  (seizoen)                           6,50 
Verse aardbeien / ijs / slagroom 

Kinderijsje                    3,50  
2 Bollen ijs / slagroom 


