ZOMERKAART

DE BOSRAND
Peter en Marianne van Wijk
Donderseweg 7
9331 TB Norg
Website www.theehuisdebosrand.nl
Telefoon (0592) 61 20 98
Bgg (06) 52 46 32 62
Facebook facebook.com/theehuisdebosrandnorg
Twitter @theehuisbosrand

KOFFIE / THEE
Voor onze espressovariaties gebruiken we EARTH koffie, een MVO concept van 100%
arabicabonen. EARTH is o.a. bekend van het water uit de bron in het Drentse Hunzedal
en doneert 100% van de winst aan duurzame waterprojecten. Zie ook earthwater.nl

Koffie, thee
Kannetje koffie, thee
Cappuccino
Espresso
Latte Macchiato
Choco Latte Macchiato
Café au lait
Smaakje in de koffie (caramel of hazelnoot)
Koffie de luxe

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
5,25
2,25
2,25
3,00
3,50
2,25
0,50
3,00

Koffie met slagroom en een bonbon

Koffie speciaal

€ 5,50

Drents, French, Irish, Spaans

Verse muntthee

€ 3,25

OVERIGE DRANKEN
Chocolademelk
Warme chocolademelk

€ 2,25
€ 2,50

Met slagroom + € 0,50

Drentse choco

€ 5,50

Warme chocolademelk met kruidenbitter en slagroom

Melk / karnemelk
Fristi
Frisdrankje per flesje

€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25

Cola, cola light, sprite, sinas, cassis, rivella, bitter lemon,
ice tea, tonic, spa rood / blauw, appelsap, jus d’orange

Glas verse jus d’orange

€ 3,00

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Advocaat met slagroom
Glas wijn Rood, Wit, Rosé
Port / Sherry
Hollands gedestilleerd

€
€
€
€

3,00
3,50
3,50
2,75

Jenever, Berenburg, Vieux, Kruidenbitter

Likeuren

€ 4,00

Grand marnier, Tia Maria, Cointreau, Amaretto, Baileys

Rum, cognac, whiskey

€ 4,50

BIEREN OP FLES
Hertog Jan
Maallust Weizen, Vienna, Blond / Leffe Blond
Maallust Dubbel, Tripel
Erdinger Alcoholfrei (0,5 ltr)
Amstel Radler (0.0/ 2.0)
Seizoensbieren

€
€
€
€
€

2,25
3,75
4,25
4,25
2,25

Vraag de bediening naar de bieren van dit moment!

> >>>>

BIJ DE KOFFIE / THEE
Drentse Turf (Kruidcake)
Appeltaart
Overig gebak en koek (Dagelijks wisselend)
Schaaltje ambachtelijke bonbons

€
€
€
€

2,00
3,00
3,00
2,50

Met slagroom + € 0,50 / Bolletje vanilleijs + € 0,50

DRENTTEA *
Een verrassende hightea met onbeperkt koffie of thee en zoete en
hartige hapjes uit Drenthe. * Uitsluitend op reservering.

Per persoon
Kinderen tot 12 jaar

€ 18,50
€ 12,50

LUNCH
We gebruiken zoveel mogelijk ambachtelijke, eerlijke en lokale producten. Zo gebruiken we o.a. Drents weidevlees. De dieren grazen zeven maanden per jaar in de Drentse
natuur, de rest van het jaar worden ze in de potstal bijgevoerd met lokaal gewonnen
voer en uiteindelijk geslacht in de regio. Zie ook www.drentsweidevlees.nl
Mocht u last hebben van een bepaalde allergie (noten, tarwe, gluten, melk), wilt u
dit dan kenbaar maken bij de bediening? In overleg met de keuken is veel mogelijk.
Verschillende vegetarische varianten kunnen wij u ook serveren.

Romige mosterdsoep

€ 5,00

Met Drentse droge worst en brood

Dagsoep

€ 5,00

Regelmatig wisselende huisgemaakte soep

Uitsmijter ham en / of kaas

€ 6,50

Drie scharreleieren op wit of bruinbrood

Boerenomelet

€ 8,00

Met ui, champignons, spek en kaas op wit of bruinbrood

Tosti’s
Ham en / of kaas
Ananas en kipfilet
Kaas, komkommer en huisgemaakte kruidenboter
Mozarella, pesto en tomaat
Kaas en Drentse Plokworst
Tosti van de dag

Kabouterlunch

€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,75

Twee witte boterhammen met zoet en hartig beleg en
een prikker met komkommer en tomaatjes

Kabouterpizza

€ 4,50

Kleine pizza met ham en kaas

Maaltijdsalades

€ 8,00

Verschillende slasoorten en kiem, tomaat, komkommer,
gort / spelt, ei, meloen en pijnboompitten met kip, zalm of
geitenkaas, geserveerd met brood en boter

> >>>>

Broodjes
Met twee dikke plakken gesneden rustiek licht of donker brood

Oude kaas
Boerenleverworst
Gerookte kip

€ 4,50
€ 4,50
€ 6,50

Sla, pesto, gerookte kip, tomaat en komkommer

Italia

€ 6,50

Broodje uit de oven met tomatensaus, kaas, cervelaat,
rode ui en tomaat

Gerookte zalm

€ 8,00

Roomkaas, sla, gerookte zalm, rode ui en kappertjes

Geitenkaas

€ 7,50

Broodje uit de oven met Drentse geitenkaas, honing
en walnoten

Warm vlees

€ 7,50

Drentse achterham, ui en honingmosterdsaus

Bourgondische Bosrandburger

€ 8,00

Sla, gebakken ui en champignons, hamburger van
Drents weidevlees, tomaat, augurk en barbecuesaus

IJS
Coupe Aardbei

€ 4,50

Aardbei- en Stracciatella ijs met verse aardbeien en slagroom

Coupe Caramel

€ 4,50

Vanilleijs met stukjes lichte en donkere caramel en slagroom

Coupe De Bosrand

€ 4,50

Vanille- en Stracciatella ijs met bosvruchten en slagroom

Coupe Honing

€ 4,50

Vanilleijs, honing en ananas

Oma’s Toetje

€ 5,00

Krentjebrij, vanilleijs en slagroom

Handijs

€ 2,00

Super Twister / Schatkistje / Cornetto

BIJ DE BORREL
Kaas en / of worstplank

€ 7,50

Variatie van Kaaslust kazen uit Veenhuizen en/of
Drents weidevlees

Broodplank

€ 5,00

Vers gesneden brood voor 2 personen
met pesto en kruidenboter

Meloencocktail
Glas gevuld met meloen, Drentse schenk,
witte port en citroenmelisse

Vanuit de Bosrand bezoekt u zo het natuurgebied het Noordsche veld
en de Peestermaden, we hebben verschillende wandel- en fietsroutes
voor u klaar liggen! Ook organiseren wij verschillende arrangementen
voor groepen, vraag ons naar de mogelijkheden en het programma
voor de schoolvakanties!

€ 5,00

