
belegde broodjes

Waldkorn Gezond • 7,50
Lekker gezond met ham, kaas, sla, tomaat, 
komkommer, rode ui en een frisse mayonaise

Waldkorn Geitenkaas • 7,50  V
Met geitenkaas, honing, walnoten, sla en 
 zongedroogde tomaat 

Waldkorn Carpaccio • 8,-
Met salade-pitjes, Parmezaan, zongedroogde  
tomaat en pesto 

Waldkorn Gerookte Zalm • 8,-
Met sla, komkommer, rode ui en een frisse mayonaise

Waldkorn ‘Pulled Pork’ • 8,-
Licht gekruid varkensvlees met BBQ-saus,  
warm geserveerd

Tosti Kaas • 3,25  V

Tosti Ham/Kaas • 3,50 

Tosti Hawaï • 4,25

Tosti Geitenkaas • 4,75  V
Geitenkaas, tomaat en honing

Tosti Pizza • 4,75
Ham, kaas, salami, tomaat, oregano

2 Kroketten op brood • 6,75
Twee vleeskroketten op versgebakken landbrood

Uitsmijter Kaas, Ham of Ham/Kaas • 7,25
Drie scharreleieren op versgebakken landbrood

       lunch kaart

lunchkaart

Tosti’ s

Kijk voor een lekkere lunch 
ook naar onze soepen en salades

Gerechten van de lunchkaart zijn tot 16.30 uur te bestellen, vraag de bediening naar info over allergenen.



salades

Alle salades worden geserveerd met versgebakken 
brood en kruidenboter 

Salade Carprese klein • 5,75  / groot • 11,25  V
Klassieker met tomaat, mozzarella 
en basilicumpesto

Salade Geitenkaas klein • 6,25  / groot • 11,50  V
Met rode ui, zongedroogde tomaat, walnoten 
en honing

Ceasar Salade klein • 6,25  / groot • 11,50
Met kip, bacon, Parmezaan, knoflookcroutons 
en dressing

Salade gerookte zalm klein • 6,25  / groot • 11,50
Met rode ui, zongedroogde tomaat, kappertjes, 
komkommer en dressing

 soepen

Verse tomatensoep • 5,25  V
Geserveerd met Parmezaan en crème fraîche

Preisoep • 5,25  V
Romige preisoep met bacon en bosui

Soepen

soepen en salades

Onze soepen en salades zijn  
zowel tijdens de lunch als het  

diner te bestellen



 voor de kleintjes

Koos Tomatensoep • 3,50
Koos favoriete soep met balletjes

Poffertjes van Zompie • 4,95
Geserveerd met stroop en poedersuiker

Koos Konijn Smulbox • 5,95
Keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets of kaassoufflé 
Met frietjes, mayonaise, appelmoes en een verrassing!

Edo’s mini schnitzel • 7,50
Met frietjes, mayonaise en appelmoes

Kinderpizza Margherita • 6,25  V
Tomatensaus en kaas

Kinderpizza Salami • 6,75
Tomatensaus, salami en kaas

Kinderpizza Hawaï • 7,50 
Tomatensaus, ananas, ham en kaas

Gemarineerde kipsaté • 9,25 
Kleine variant op onze heerlijke kipsaté

Schnitzel Deluxe klein • 9,50
Met gebakken spek, ui, champignons en paprika

Halve sparerib • 9,50
De helft van een hele met cocktailsaus en aïoli

Poffertjes • 7,50
24 stuks, geserveerd met stroop en poedersuiker

vo
o

r de kleine ete
rs

Voor de grote kleine eters

voor de kleine eters

Vraag de bediening naar info over allergenen.



dinerkaart

hoofdgerechten

Bij de hoofdgerechten wordt frites en salade geserveerd 

Schnitzel Deluxe • 16,75
Geserveerd met gebakken spek, ui,  champignons  
en paprika

Kipsaté • 16,75
Met satésaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes

Biefstuk • 17,50
Vergezeld met ratatouille en een champignon roomsaus

Ribeye (200 gram) • 18,50
Mals en sappig stuk kalfs-ribeye met ratatouille, rode 
uiencompote en rode portsaus

Ravioli • 15,50
Gevulde pasta met bospaddenstoel en truffel in een
 gerookte paprikasaus

Zalmfilet • 17,25
Op de huid gebakken zalm met groene asperge  
en  Hollandaisesaus

Spareribs • 16,75
Zacht gegaarde rib met aïoli en cocktailsaus

Onze hoofdgerechten zijn vanaf 17.00 uur te bestellen, vraag de bediening naar info over allergenen.

dinerkaart

Voorgerechten

Plankje met brood • 2,- p.p. V
Versgebakken breekbrood met diverse smeersels

Rundercarpaccio • 7,-
Keuze uit pesto of truffelmayonaise, met Parmezaan, 
salade-pitjes en zongedroogde tomaat

Zalmrolletjes • 7,50
Sushirolletje van zalm met bieslookroomkaas    
en komkommer

Kijk ook eens naar onze soepen en 
salades. Deze zijn tevens als voor-  

én hoofdgerecht te bestellen.



frites

Frites zonder • 2,10 / groot • 2,60 
Frites mayonaise • 2,40  / groot • 2,70 
Frites curry • 2,40   / groot • 2,70 
Frites ketchup • 2,40   / groot • 2,70 
Frites satésaus • 2,65    / groot • 2,90  

Frites speciaal • 2,70   / groot • 3,10
Met mayonaise, curry en ui      
 
Frites oorlog • 3,10   / groot • 3,50
Mayonaise, satésaus en ui   

Boerenfrites • 3,85    
Grote frites met spek, ui, champignons en paprika

Supertje • 4,85
Grote frites speciaal met frikadel speciaal

Voordeelpakkers

Familiezak • 13,-
Frites voor 4 personen en 4 snacks
(keuze uit: kroket, frikadel en kaassoufflé)

Speciaaltje • 8,-
2 grote frites speciaal met 2 frikadellen speciaal

Het is oorlog! • 10,50
2 grote frites oorlog met 2 mexicano satésaus

Sauzen en bijgerechten
Bakje mayonaise, curry of ketchup • 1,-
Bakje speciaal (mayo/curry/ui) • 1,50
Bakje satésaus • 1,50
Kuipje appelmoes • 0,60
Beker rauwkost • 2,75

Snacks
Kroket • 1,80
Frikadel • 1,80
Frikadel speciaal • 2,15
Kaassoufflé • 1,85  V
Kipcorn • 2,10
Nasischijf • 2,30
Bamischijf • 2,30
Kipnuggets (6 stuks) • 2,60
Bitterballen portie (8 stuks) • 4,60
Mexicano met satésaus • 2,80

Broodje hamburger speciaal • 3,50
Broodje frikadel met saus • 2,30
Broodje kroket met mosterd • 2,30

pizza’s

Pizza Margherita • 8,50  V
Tomatensaus en kaas

Pizza Salami • 8,75
Tomatensaus, salami en kaas

Pizza Funghi • 8,75  V
Tomatensaus, champignons en kaas

Pizza Hawaï • 9,75
Tomatensaus, ananas, ham en kaas

Pizza Vegetaria • 9,75  V
Tomatensaus, champignons, ui, paprika en kaas

Pizza Tonno • 10,75
Tomatensaus, tonijn, olijven, ui, kappertjes, pesto en

Pizza de Boskantine • 10,75
Tomatensaus, champignons, ham, salami en kaas

 frites & pizza’
s

frites en pizza’s

Gerechten van deze kaart zijn tevens om mee te nemen,  
vraag de bediening naar info over allergenen.

kaas



Desserts 
Crème Brûlée • 7,-
Onze huisgemaakte klassieker met 
kaneelsmaak en krokante karamel

Cheesecake • 7,50
Huisgemaakte cheesecake met 
frambozensaus en frambozenijs

Yoghurtijs • 7,-
IJsdessert van yoghurt met een kern 
van bramensorbet

Coupe Softijs • 6,50
Met keuze uit chocolade-,  
karamel- of aardbeiensaus

Coupe warme kersen • 7,-
Coupe softijs met warme kersen  
en slagroom

Speciale koffies
Irish coffee • 5,75
Met Jameson

Italian coffee • 5,75
Met Amaretto

Spanish coffee • 5,75
Met Likeur 43

French coffee • 5,75
Met Cointreau

Koffie met borrel naar keuze • 5,75
Geserveerd met slagroom en een  
heerlijke bonbon

Kids Desserts
Hoorntje van Vicky • 1,80  
Met softijs en dip naar keuze: 
nootjes-, choco- of discodip

Koos Konijn IJscoupe • 4,75
Lekker softijs in een te gekke beker van 
Koos Konijn! Naar keuze met nootjes-, 
choco- of discodip

Vraag de bediening naar info over allergenen.

         nagerechten


