
 

 
 
 
 

Voor de lunchkaart Z.O.Z 

 
 

Drankenkaart 
 

 

  

Warme dranken 
Koffie                                €2,35 

Cappuccino     €2,60 

Espresso     €2,40  

Dubbele Espresso    €3,60 

Decafé      €2,60 

Koffie ‘verkeerd’    €2,65 

Latte Macchiato    €2,95 

Koffie XL     €4,00 

 

Verse muntthee    €3,00 

Diverse soorten thee    €2,35 

Ons thee-assortiment biedt diverse soorten en smaken theenen 

is Biologisch en Fair Trade gecertificeerd 

 

Chocomel warm    €2,40 

Melk (warm of koud)    €2,00 

Portie slagroom    €0,65 

 

 

 
 

Speciale koffie’s 
Koffie speciaal van de boswachter €6,75  

Irish coffee whisky       €6,75 

French coffee grand marnier      €6,75 

Italian coffee amaretto      €6,75 

Spanish coffee Tia Maria        €6,75 

              

Honing macchiato       €3,75 

Karamel macchiato        €3,75 

Special van de maand        €3,75 
zie onze krijtborden 

Frisdranken 
 

Chaudfontaine Rood   €2,15 

Chaudfontaine Blauw  €2,15 

Coca Cola   €2,40 

Coca Cola Zero   €2,40 

Ice Tea    €2,60 

Ice Tea Green   €2,60 

 

Sinas    €2,40 

Rivella    €2,60 

Bitter Lemon   €2,60 

Tonic    €2,60 

Sprite    €2,40 

Cassis    €2,40 

 

Chocomel   €2,60 

Appelsap   €2,60 

Verse Jus   €3,60 

Ranja    €0,50 

Fristi    €2,00 

 

 

Wijnen/Bieren 
 

Droge Witte wijn  €3,70 

Zoete Witte wijn €3,40 

Rosé   €3,70 

 

Voor onze diverse bieren zie 

onze speciale bierkaart! 

 
 

 

Gebak 
Appelgebak  €3,50 

Kersengebak  €3,00 

Seizoensgebak  €3,60 

Huisgemaakte cake  €1,90 

Portie slagroom  €0,65 

 

Raket of perenijsje €1,00 

Schatkistje   €2,15 

Bekertje boerderij-ijs  €2,40 
(diverse smaken) 

IJs koffie   €3,90 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 

Voor de lunchkaart Z.O.Z 

 
 

Menukaart 

 

Lunchgerechten 
Broodje Verantwoord                                 €6,90 

Broodje (wit of bruin) met ham, kaas, rauwkost, dressing. 

Broodje Boswachter Kip                              €9,75 

Broodje (wit of bruin) met sla, champignons, gemarineerde kip  

en een kerrie sausje 

Broodje Zalm                                              €8,25 

Broodje (wit of bruin) met roomkaas, rucola, zalm,  

honing-mosterd dressing 

Brood met Kroketten                                 €6,75 

2 sneetjes brood met 2 kroketten en mosterd. 

Salade dwars door de bossen                 €13,00 

Frisse sla, kip, brie, walnoten, bospaddenstoelen, 

honing-mosterd dressing, geserveerd met getoast brood en 

kruidenboter 

Salade Bospaddenstoelen                        €10,00 

Frisse sla, gebakken bospaddenstoelen, 

Parmezaanse kaas, honing-mosterd dressing  

geserveerd met getoast brood en kruidenboter 

Brabants Worstenbroodje                         €2,65 

Gerecht van het Seizoen  

Zie onze krijtborden met seizoen gerechten  

 

 
 

Soepen 
                                                  GR.        Kl. 

Tomatensoep         €5,00  €3,00 

Bospaddenstoelsoep         €5,00     €3,00 

Soep van ’t seizoen            €6,50     €4,00 

Onze heerlijke soepen worden geserveerd 

met brood en kruidenboter 

 

Plukbroodjes op plankje      €4,85    

 

Kleine Boswachters 
Boterham selfie                     €2,75 

2 sneetjes (wit of bruin) brood zelf versieren 

met ham, kaas, jam of hagelslag 

 

Kabouter soepje                   €2,75 
klein soepje met brood en kruidenboter 
 

Kabouter tosti                    €3,00 
1 snee (wit of bruin) brood met ham en/of kaas 

 

Friet met snack                     €5,75 

Tosti’s 
Tosti ham/en of kaas            €5,25   

Tosti gezond                          € 6,00 

Ham/kaas, rucola en tomaat 

Bos tosti                                  € 6,75 

Ham/kaas, pesto, paprika, ui, champignons 

 

Onze tosti’s worden geserveerd met een 

garnituur. 

  

 

 

 

  

 

Borrelhapjes 
Bourgondische Bitterballen (8 stuks)  €6,00 

Bourgondische Bitterballen (12 stuks)  €8,25 

Gemengde bittergarnituur (8 stuks)  €5,00 

Gemengde bittergarnituur (12 stuks)  €7,00 

Mini loempia’s  (8 stuks)   €5,00 

Mini loempia’s  ( 12 stuks)   €7,00 

 

Bosplank     €8,00 
Verassing van de kok met diverse lekkernijen uit onze keuken 

 


