dranken
kaart

DRANKEN & LEKKERS
Door Direct Trade lukt het Frank About Tea een directe
verbinding te creëren tussen de theeproducent aan
de andere kant van de wereld en jouw heerlijke kopje
thee. Dat is best speciaal vinden wij. Lees meer over het
verhaal achter deze speciale thee op
www.frankabouttea.com/ons-verhaal

iets
lekkers erbij?

warme
dranken

Monchoutaart met vruchtentopping 4.75

Verse muntthee 3.50

emg

Verse gember-citroenthee 3.30

Appeltaart 4.00

Thee 2.70
Keuze uit: English Breakfast, Earl Grey,
Rooibos Cinnamon, Spicy lemongrass,
Raspberry Green, Jasmine Green.
Koffie 2.70
Dubbele Koffie 4.30
Koffie verkeerd 3.25
Espresso 3.00
Dubbele Espresso 4.50
Cappuccino 3.00
Havermelk Cappuccino 3.40
Havermelk Latte Macchiato 3.60

emg
Chocoladetaart 5.25
Vegan, lactose- en glutenvrij

speciale
koffies
Ierse koffie 7.25
Met Jameson
Spaanse koffie 7.25
Met Licor43

Latte Macchiato 3.35

Franse koffie 7.25
Met Grand Marnier

Warme chocomel met of zonder
slagroom 3.50

Italiaanse koffie 7.25
Met Amaretto

Taart van eigen bodem 4.75
Steeds weer een andere smaak
Worstenbroodje 3.00
Uit de bakkerij van Hutten

emg
Worstenbroodje vegetarisch 3.25
Uit de bakkerij van Hutten, gemaakt
van oesterzwammen en heerlijk gekruid

emg

allergenenwijzer
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Gluten
Noten
Lactose
Ei
Schaaldieren
Veganistisch
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Pinda’s
Sesamzaad
Vis
Soja
Mosterd
Vegetarisch

koude dranken
frisdranken
Cola / Cola no sugar 2.80

sappen &
smoothies

7-up / Sinas 2.80
Fritz-kola / Fritz-kola zonder suiker 3.00
Rivella 3.00

Thijs granaatappel & framboos 3.75

Ginger Ale / Bitter Lemon / Tonic /

Verse jus d'orange 4.00

Cassis 2.90

Verse smoothie wisselend 4.50

Ice Tea Green / Ice Tea Lemon 3.00
Mineraal water glas / fles 0.75L 2.80 / 7.00
Bubbels of normaal

mocktails
Cinnamon Summer Mocktail 4.50
Ginger ale - kaneel - steranijs - munt
Fritz-Anjola-ananas Mocktail 4.50
Ananas - limoen - lemongrass

Onze Fritz dranken bevatten alleen
natuurlijke ingrediënten. Het extra hoge
percentage aan sap in de limonades en
spritzers zorgt voor een fruitige en volle
verfrissing. We gebruiken natuurlijke cafeïne
in onze fritz-kola varianten en al onze
producten zijn vegan.

Flesje appelsap van Hutten 3.50
Flesje Schulp Bio Tomatensap 3.75
Chocomel / Fristi 3.00
Glas melk 2.00

Thijs is de eerste die lelijk fruit een
eerlijke kans geeft. Thijs maakt er
namelijk sappen van gemaakt van 100%
overtollig verse fruit. No waste en ook
nog eens laag in suiker!

limonades
Verse limonades glas / karaf 3.50 / 10.00
Aardbei-basilicum
Sinas-mango
Citroen-limoen
Ranja glas / kan 1.10 / 5.00

DE LEUKSTE
ACTIEVE UITJES

voor kinderen

Pas als de kinderen het naar hun zin hebben, zit jij als
ouder ook op je gemak. Bij ’t Boshuys kunnen de kinderen
zich naar hartenlust uitleven in de speeltuin, of als het
wat slechter weer is in onze speelhoek binnen. Natuurlijk
hebben we ook een speciale kinderkaart waar de Bengels
zelf kunnen kiezen wat ze willen eten en op de achterzijde
een mooie kleurplaat kunnen maken. Vergeet je ook niet
samen met de kinderen het kabouterpad te bewandelen!
Lekker in de buitenlucht, samen op zoek naar de kabouters.

voor groepen
Op zoek naar een groepsuitje met je bedrijf, vriendengroep of familie?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
We bieden verschillende, actieve, educatieve en ontspannende uitjes aan
om van jullie dag een topdag te maken.
ARMY TOUR
In historische legervoertuigen rijden we met het gezelschap naar unieke
nabijgelegen WO2 hotspots en bezoeken we het indrukwekkende
Bevrijdende Vleugels.
BEVRIJDENDE VLEUGELS
Ga terug naar de tijd van de bevrijding. Stap in de voetsporen van de
101e Airborne Divisie en aanschouw met eigen ogen hoe Zuid-Nederland
werd bevrijd.
HIGHLANDGAMES
Echte Schotse Highland Games geschikt voor iedereen die van een
uitdaging houdt! Het is een teamactiviteit met een flinke krachtmeting in
competitievorm.

Wist je dat het ook mogelijk is om je kinderfeestje bij ’t Boshuys te
vieren? Wat dacht je van een echt soldatenfeestje? Of toch liever
een leerzaam feestje, waarbij experimenten en wetenschap centraal
staan? Bekijk de mogelijkheden van jouw kinderfeestje door de
QR-code te scannen!
Maak je uitje compleet met lekker eten & drinken bij
’t Boshuys. Bekijk de mogelijkheden en boek
via bestactief.nl of scan de QR code.

wijnen
Chardonnay 4.40 / 21.50
Frisse, ronde middelvolle wijn.
Lekker met vis & salades
Pinot Grigio 4.80 / 23.50
Smaaksensatie van perzik, peer
en witte roos. Lekker zomers
Sauvignon 4.40 / 21.50
Fris & fruitige zachte wijn. Een
heerlijke, verrassende ontdekking
Rosé 4.40 / 21.50
Verkwikkend fris met rood fruit
& wilde bloemen
Malbec 4.90 / 25.00
Met aroma’s van kersen, framboos
& aardbeien

borrelen op
z'n best(s)!

Salentino 4.50 / 23.00
Robuuste volle wijn met rood fruit
& pruimen. Lekker bij rood vlees
en kazen
Zoete witte wijn 3.90

Prosecco/Prosecco Rosé 5.50 / 26.50
Aperol Spritz 6.50
Aperol, sinaasappelschijven,
prosecco en mineraal water
Hugo 5.50
Met munt & citroen

(speciaal) bieren

Strijder
bier
Heerlijke stoere bieren, geïnspireerd
op de bieren uit geallieerde landen.
Wist je dat deze bieren gebrouwen
worden op dit terrein en je zelfs een
kijkje kan nemen?

van de tap

van de fles

alcoholvrij

Pils 0,25L/0,50L 2.90/5.25

De Molen Vuur & Vlam IPA 5.75

Bavaria Radler 0.0 3.25

La Trappe Tripel 4.85

Strijder Blond 5.00

Bavaria IPA 0.0 3.25

La Trappe Blond 4.25

Strijder Wit 5.00

Bavaria 0.0 3.00

La Trappe Dubbel 4.50

Strijder Tripel 5.00

La Trappe Isidór 4.75

Strijder Irish Red 5.00

Weihenstephaner
Hefeweissbier Alkoholfrei 0.33L 3.50

Weihenstephaner 6.00

Urthel Saisonnière 4.25

Cornet 4.75

Bavaria Radler 2.0 3.50

Wisseltap 4.75

La Trappe Puur 4.00
La Trappe Wit 4.25
La Trappe Quadrupel 5.00
Brew Dog Elvis Juice 6.00
Rodenbach Fruitage 4.00

Tip: In de bierkast in de
brasserie koop je leuke
Strijder bierpakketten!

overige
dranken
Port/Vermout/Sherry 3.95
Jonge Jenever 3.25
Oude Jenever 3.50
Whiskey 5.00
Glenfiddich Whiskey 12 years 7.50
Remy Martin VSOP 7.00
Bacardi 5.00
Gin 5.00
Vodka 5.00

extra
genieten
Ierse koffie 7.25
Met Jameson
Spaanse koffie 7.25
Met Licor 43
Franse koffie 7.25
Met Grand Marnier
Italiaanse koffie 7.25
Met Amaretto

borrelhapjes
Al onze borrelhapjes worden
geserveerd met bijpassende sauzen.

Boshuys borrelplank Deluxe 18.50

Combinatie van kaas- en vleessoorten,
ambachtelijke chips, olijven, mini loempia's,
bitterballen en brood met kruidenboter,
tapenade, aioli, mosterd en chilisaus

gnmvwoe
Breekbrood 6.50
Met kruidenboter, tapenade en aioli

gm
Huisgemaakte
rundvleesbitterballen 6.00/8.00

Grand Marnier Cordon Rouge 4.75

6 of 9 rundvleesbitterballen
met mosterd

Disaronno Amaretto 4.75

gme

Licor43 4.75

Friet met mayonaise 4.00

Cointreau 4.75
Tia Maria 4.75
Baileys 4.75
Jägermeister 3.50

Crispy chicken bites 12.00
6 stuks met chilisaus

mgv
Mini kroketjes 12.00
8 stuks bestaande uit gamba, kaas,
chorizo en groentekroketjes

mgnoe
Nacho's Classic 9.00

Nacho's uit de oven met geraspte kaas,
guacamole, tomatenjam, crème fraîche
en rucola

m

of truffelmayonaise + 0.75

gme
Hollandse Bittergarnituur 9.50

12 stuks bestaande uit bitterballen,
frikandelletjes, uienringen en kaassouffle's

geowv
Oosters Bittergarnituur 9.50
12 stuks bestaande uit loempia, butterfly,
bami, nasihapjes

geowv
Kaasstengels 9.00

8 stuks met truffelmayonaise

m

wandel& fietsroutes
Door het natuurgebied rondom
't Boshuys lopen uitgebreide wandel- en
fietsroutes waar natuurliefhebbers volop
kunnen genieten van de schitterende
omgeving. Vraag één van onze
samenwerkers naar de routes of bekijk
ze op onze website.
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op zoek naar de
perfecte
feestlocatie?
Een unieke dag in een bijzondere omgeving.
Vier jouw verjaardag, een jubileum, een
zakelijk event, een babyshower of een
personeelsfeest in het ’t Boshuys. Geniet
samen van de prachtige ambiance en van een
fijn feest waarbij goed gezorgd wordt voor
alle gasten. Want zo geniet je zelf het meest!

Vergaderen
bij 't boshuys
Bij ’t Boshuys bevind je je in een
bosrijke omgeving. Hier kom je samen
met je collega's tot nieuwe, inspirerende
ideeën. De groene omgeving geeft naast
rust ook een boost aan je inspiratie,
want buitenlucht geeft energie! Er zijn
meerdere vergaderruimtes en faciliteiten
aanwezig, dus voor ieder wat wils. Kijk
op de website voor alle mogelijkheden.

trouwen bij
't boshuys
Beleef de mooiste dag van
jullie leven bij ’t Boshuys.
Middenin de natuur
en omringd met jullie
naasten. Wij verzorgen jullie
huwelijksdag graag tot in de
puntjes! Kijk voor meer
informatie en inspiratie op onze
website.

Meer weten over de
mogelijkheden van
‘t Boshuys?
Kijk op www.boshuysbest.nl
of scan de QR code

volg ons ook via:

wificode: sonseweg!

