LUNCH
LUNCHGERECHTEN
De onderstaande lunchgerechten worden
geserveerd op wit of bruin vloerbrood

Oude kaas

6,00

mosterddressing | zongedroogde tomaten | rucola

Lauwwarme brie

7,00

honing | walnoten | rucola | zongedroogde tomaten

Kroketten

7,50

Udenhoutse broeder

2 stuks | rundvlees | mosterd

Toast champignons

6,50

krentenbrood | spijs | kaneel | suiker

8,50

Appelgebak
Chocolade bol
Aardbeienschelp seizoen

9,50

vanilleroom | slagroom

uien | kruidenboter | hamreepjes

Gerookte kip
maïskip | gerookt | truffelmayonaise | walnoten

Garnalenkroketten

Apfelstrüdel seizoen

2 stuks | cocktailsaus

Carpaccio

10,00

Italiaanse bol | rund | truffel dressing | rucola | Parmezaan

Gerookte zalm

10,00

Italiaanse bol | roomkaas | rode ui | rucola

12 uurtje

13,50

kopje tomatensoep | vloerbrood met

Borrelplank

roomkaas en zalm | garnalen kroket

2,90
3,25
4,00
4,00
3,85
0,75
0,75

BORREL

2,85

kopje kreeftensoep | vloerbrood met

Warme beenham

Bosbessentaart slagroom
Extra toef slagroom
Extra bol boerenroomijs

7,50

14,50

3,00

huisgemaakt | vanillesaus | slagroom

Scheurbrood met kruidenroomboter en aioli
Gemengde nootjes
Nacho’s met kaas en guacamole
Bitterballen 8 stuks
Gemengde hapjes 10 stuks

ham, kaas en gebakken eitje | kroket

12 uurtje vis

GEBAK

6,00
2,75
8,00
7,50
7,50

champignons | uien | honingmosterdsaus

Brabants worstenbroodje

13,00

Warm & Koud

Heeft u een allergie of een dieet?
Onze medewerkers helpen u graag verder.

Wi-Fi wachtwoord Gast Bosch en Duin: Welkom18

Landgoed Bosch en Duin B.V. Schoorstraat 50 | 5071 RC Udenhout

Tel: +31 (0)13-511 13 85 | info@bosch-duin.nl | www.bosch-duin.nl

LUNCH
SOEP

TOSTI’S

Tomatensoep vega

5,75

Tosti ham en kaas op oerbrood
Tosti Italiënne

6,50

stokbrood uit de oven | kaas | duinham | tomaat |

bosui | afgebakken broodje

Uiensoep

Italiaanse kruiden

kaascrostini | afgebakken broodje

6,75

Bisque

Tosti Geitenkaas

6,50

Aspergesoep seizoen | vega

honing | pittenmix

Kindertosti

asperge | bieslook | ei

6,75

Erwtensoep seizoen
rookworst | roggebrood | katenspek

casino | ham | kaas

Bosch en Duin Burger
9,50

Uitsmijter Bosch en Duin

8,75
9,25

Uitsmijter ham en kaas
Boerenomelet

KINDERGERECHTEN

SALADES

Frietjes met 1 stokje saté
Frietjes met snack naar keuze

13,00

roomkaas | rode ui | croutons | mosterdhoningdressing

11,00

lauwwarm | honing | walnoten | zongedroogde tomaten

Caesar

12,00

Vegetarisch

9,50

gebakken champignons | Parmezaan | pestodressing | noten

6,00

poedersuiker | stroop

NAGERECHTEN
Coupe dame blanche

5,50

boerenroomijs | chocolade saus | slagroom

Coupe karamel

maiskip | caesardressing | ei | croutons | Parmezaan

8,00
6,50

frikandel | kroket | kipnuggets | mini kaassoufflés

Poffertjes heel dozijn

rund | truffeldressing | rucola | Parmezaan

16,50

gemarineerd | pindasaus | atjar | kroepoek | friet

champignons | ui | tomaat

11,50

16,00

rundvlees | ui | spek | kaas | friet

Kippendijsaté

champignons | ui | tomaat | ham | kaas

Geitenkaas

4,50

WARME GERECHTEN

EIERGERECHTEN

Gerookte zalm

8,00

stokbrood uit de oven | geitenkaas | tomaat |

garnalen | afgebakken broodje

Carpaccio

5,50
7,50

6,50

karamelijs met noten | karamelsaus | slagroom

Kinderijsje

3,50

2 bolletjes ijs | slagroom | koek

Coupe aardbeien seizoen

7,00

vanille ijs | Hollandse aardbeien

Uiteraard kunt u bovenstaande salades bestellen
in een maaltijdsalade, meerprijs € 3,50 per salade

Landgoed Bosch en Duin B.V. Schoorstraat 50 | 5071 RC Udenhout

Heeft u een allergie of een dieet?
Onze medewerkers helpen u graag verder.

Tel: +31 (0)13-511 13 85 | info@bosch-duin.nl | www.bosch-duin.nl

