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Leuk dat 
je er bent! 

Wat fijn dat je (wederom) voor ’t Boshuys hebt 
gekozen. Bij 't Boshuys kun je (h)eerlijk eten 
ontdekken, geïnspireerd door de natuur. Samen met 
mijn team doe ik er alles aan om jou optimaal te laten 
genieten. 

Zo komen onze groenten en fruit van het lokale land 
en werken wij uitsluitend met vlees en zuivel van 
dieren uit de regio die een goed leven hebben gehad. 
En onze soepen zijn gemaakt van geredde groenten. 
De Verspillingsfabriek heeft er heerlijke soepen voor 
ons van gemaakt. 

Samen met mijn keukenteam van enthousiaste 
en gedreven toppers doen wij elke dag weer ons 
uiterste best om jou gezonde, voedzame en vooral 
lekkere gerechten te presenteren. Mocht je vragen 
of opmerkingen hebben over onze gerechten, onze 
manier van werken of allergenen, 
dan horen wij het graag. 

Eet smakelijk!

Chefkok
Pieter Maijers 
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Verse muntthee 3.50

Verse gember-citroenthee 3.30

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

Latte Macchiato 3.35

Warme chocomel met of zonder 
slagroom 3.50

Ierse koffie 7.25 
Met Jameson

Spaanse koffie 7.25
Met Licor43

Franse koffie 7.25
Met Grand Marnier

Italiaanse koffie 7.25
Met Amaretto

iets
lekkers erbij?

warme
dranken

speciale
koffies

Monchoutaart met vruchtentopping 4.75
mge

Appeltaart 4.00
mge

Chocoladetaart 5.25
Vegan, lactose- en glutenvrij 

Taart van eigen bodem 4.75
Steeds weer een andere smaak

Worstenbroodje 3.00
Uit de bakkerij van Hutten
mge

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

Liever iets fris? Bekijk dan 
onze drankenkaart op tafel!



Brood

Oertosti 10.50
Zo’n lekkere dikke tosti is comfort food 
2.0. Deze variant met ham en kaas is de 
ultieme klassieker én altijd smakelijk! 
Gemaakt van lekkere dikke boterhammen, 
met daarbij krulfriet, gefrituurde 
uienringen en een gebakken ei. 
mgeo

Uitsmijter ‘t Boshuys   10.75
Een perfecte uitsmijter van drie 
gebakken eieren (vrije uitloop) op dikke 
boterhammen met ham en kaas. 
Extra spek +1.50
mgeo

Keuze uit wit of bruin brood. 
Glutenvrij + 1.00

lunch 11.30 t/m 
17.00 uur

Kroket à la carte 2 huisgemaakte 
kroketten op twee dikke 
boterhammen

• Op z’n Hollands 9.50                        
Twee goedgevulde, huisgemaakte 
rundvleeskroketten met mosterd

     mgeoy

• Op z’n Vlaams 11.00                      
Twee goedgevulde 
garnalenkroketten met             .                                          
citroenmayonaise.

     mgeok
      

• Vegalicious  12.50                       
Twee vegetarische             
oesterzwamkroketten                   
(van lekker veel oesterzwammen)        
met truffelmayonaise.                          
eomk

Twaalfuurtje 12.00
Bij ons krijg je een kopje huisgemaakte 
soep, twee dikke boterham met ham, 
kaas en een gebakken ei en één dikke 
boterham met kroket en mosterd. 
myeog

Oertosti geitenkaas   11.50
Een tosti met romige geitenkaas 
van Bettinehoeve en honing op 
dikke boterhammen is een heerlijke 
combinatie! Geserveerd met vrolijke 
krulfriet, gefrituurde uienringen en 
een gebakken ei. 
mgeo

         

Natuurlijk  
genieten 
 
Bij ’t Boshuys bevind je je  
letterlijk midden in de natuur. 
Het is dan ook niet gek dat wij de 
smaken van de natuur op handen 
dragen in alles wat wij doen. 
Geniet van ons heerlijke eten, 
verantwoord gemaakt 
en dat proef je! 

Sandwich carpaccio 10.00
De altijd goede rundercarpaccio op 
dikke boterhammen met vlokken 
van oude kaas. Gecombineerd met 
Hollandse kropsla, geroosterde pittenmix 
en een heerlijke truffelmayonaise. 
mgeon

Briochebol pulled mushroom       10.50
Brioche broodje pulled mushroom is 
een verrassend lekker vegetarisch 
alternatief voor pulled pork! Bereid van  
langzaam gegaarde oesterzwam. 
mgeon

Sandwich Gravad Lachs 11.25
Hierin speelt de huis gemarineerde
zalm de hoofdrol. De dikke 
boterhammen zijn ingesmeerd met 
groene kruiden humus.
De boterham beleggen we verder met 
roerei, gepofte tomaatjes en sla.
mgeov

Sandwich Ambachtelijk ham 10.50
Boterhammen met ambachtelijk 
gedroogde ham en ricotta. O zo 
smaakvol in combinatie met rucola en 
perzik, sinaasappel, een pittenmix en 
tijm.
mgeov



lunch 11.30 t/m 
17.00 uur

soepen

Harissasoep 6.75
Een authentieke Marrokaanse soep 
van linzen, kikkererwten en met 
geredde uien. Dit gecombineerd 
met typische smaken als kurkuma 
en komijn maken het een wereldse 
soep.
mgvk  

Pompoensoep 6.75
Een romige en licht pittige pompoen-
kokos soep van geredde pompoenen, 
verse kokosmelk en gember. De 
soep is top van smaak en zonder 
kunstmatige toevoegingen.
mevy

Soep van de chef 6.75
Onze chefs bereiden dagelijks
verse soepen! Vraag aan onze 
medewerkers welke soep we 
vandaag serveren.

Deze serveren wij met 
brood en kruidenboter.

Tomatensoep   6.75
Tomatensoep is een klassieker bij 
uitstek. We maken ‘m bijzonder 
door een scheutje van onze 
kruidenolie, een wolkje room en 
knapperige croutons. Naar keuze 
met of zonder balletjes (voor 
vegetariërs of als je een dagje 
geen vlees eet).
mg 

Bospaddenstoelensoep  6.75
De Verspillingsfabriek levert de 
meest duurzame én de beste 
champignonsoep. Wij maken er de 
lekkerste bospaddenstoelensoep van 
door er bospaddenstoelen aan toe te 
voegen. 
mg  

Heel veel soeps bij 't boshuys!
 
We gooien jaarlijks in Nederland voor minstens 5 miljard euro aan voedsel 
weg. Een deel daarvan zijn verse groenten: overschot van versnijders, boe-
ren en telers. Afgekeurd omdat ze te klein, misvormd of te bont zijn.
De Verspillingsfabriek maakt smaakvolle soepen en sauzen van deze verse
ingrediënten. En deze heerlijke producten serveren wij aan onze gasten in
't Boshuys!



  Mooi en gezond
Eten doe je met al je zintuigen. Daarom besteden 
we aandacht aan smaak en geur én aan een mooi 
opgemaakt bord. We zijn ook een voorstander van 
gezond eten en verantwoord genieten. 
Daarom koken we met zo min mogelijk zout, 
letten we op toegevoegde suikers en combineren 
we vlees of vis met een ruime portie groenten. 
Maar we zijn vooral voor balans: uiteten is een 
feestje en een toetje past er altijd nog bij.  

lunch 11.30 t/m 
17.00 uur

salades
Deze serveren wij met 
brood en kruidenboter.

Salade Gravad Lachs 15.00
Visliefhebber? Dan valt deze salade 
zeker in de smaak. We serveren 
een huisgemarineerde zalm op een 
krokante matze, gecombineerd met 
Amsterdams zuur en een groene 
kruiden humus en  kropsla.
mgevo

 

Salade geitenkaas en 
ambachtelijke ham 14.00
Trek in een goedgevulde salade? Deze 
salade met met verse geitenkaas en 
ambachtelijk gedroogde ham bevat 
een heerlijke smaakcombinatie van 
groente en fruit: witlof, gepofte tomaat, 
kropsla, sinaasappel en honing met 
een pittenmix.
mgeon

Salade van de koude grond       13.50
Wil je weten hoe het najaar smaakt? 
In dit kleurrijke gerecht combineren 
we rode kool, pompoen en kropsla 
met ‘vergeten groenten’, parelgort en 
balsamico. 

Extra geitenkaas + 2.50

eomgn

Salade carpaccio  15.00
Lichte lunch? Dan is deze salade 
een goede keuze. De basis is een 
smakelijke Hollandse kropsla met 
geroosterde pittenmix en gepofte 
tomaatjes bomvol smaak. De ster 
is onze dungesneden runderbeef 
met vlokken van oude kaas. De 
truffeldressing zorgt voor de 
finishing touch. 
enomg



Boshuys gehaktbal  17.00
De Boshuys gehaktbal is een begrip 
onder onze vaste gasten. Dit is een 
royale bal van 150 gram rundvlees 
en 150 gram oesterzwamvoetjes. Een 
échte gehaktbal met minder vlees 
maar met 100% smaak. We serveren de 
gehaktbal met huisgemaakte satésaus 
en gefrituurde uitjes. 
eng

De Best(s)e burger  17.00
’t Boshuys kiest voor lokale topkwaliteit. 
Onze burger van slagerij Pennings is 
gemaakt van 100% Black Angusvlees van 
runderen uit de regio. Geserveerd op een 
briochebol met kaas, augurk, gestoofde 
ui, tomaat en pikante cocktailsaus.
eomg

Knolselderij - Venkelburger   17.50
De 100% veganistische burger van 
venkel en knolselderij is een lekkere 
en goede keuze. Deze burger wordt 
vergezeld door Hollandse kropsla, 
tomaat, veganistische kaas, gestoofde ui 
en tomatenketchup. Vegalekker!
og

Runderstoofpotje  18.50
Het is de tijd van stoofpotjes. Onze 
runderstoof is gemaakt van Hollands 
weiderund en wordt gestoofd in donker 
bier.

emg

Toppers 11.30 t/m 
17.00 uur

warme 
gerechten Boshuys Beenhammetje 19.50

Een beenhammetje om lekker in te happen, 
met een frisse wortelhoningsalade en 
honing tijmsaus.
emg

Fish and chips  17.00
Fish and chips, maar dan op de wijze van 
’t Boshuys. Dat is heekfilet gepaneerd met 
tempura en kort gefrituurd. Vergezeld door 
citroenmayonaise, verse frieten en een 
frisse salade.
evomg

Schnitzel ‘t Boshuys 19.50
Gepaneerde varkensschnitzel van het 
scharrelvarken met gebakken champignons, 
ui en spek. 
emg

Boshuys spies 3.0 18.50
Wil je variatie, dan kies je voor de Boshuys 
spies, samengesteld uit kip, varken, rund, 
courgette, paprika en ui.
emg

Onze warme gerechten serveren wij 
met friet, mayonaise en een frisse salade. 

Ambachtelijke Slagerij Pennings uit Veghel is een begrip in 
de verre omgeving. Het familiebedrijf is al jarenlang onze 
vaste leverancier van de hamburgers. 

Hamburgers van 
slagerij Pennings 
uit Veghel

Kippendij saté 17.50
Gewoon goede saté van Hollandse 
Beter Leven kippendijen, met 
huisgemaakte satésaus, atjar, een 
krokante pappadum en gefrituurde 
uitjes. 
pm



diner vanaf
17.00 uur

Harissasoep 6.75
Een authentieke Marrokaanse soep 
van linzen, kikkererwten en met 
geredde uien. Dit gecombineerd 
met typische smaken als kurkuma 
en komijn maken het een wereldse 
soep.
mgvk  

Pompoensoep 6.75
Een romige en licht pittige 
pompoen-kokos soep van geredde 
pompoenen, verse kokosmelk 
en gember. De soep is top van 
smaak en zonder kunstmatige 
toevoegingen.
mevy

Soep van de chef 6.75
Onze chefs bereiden dagelijks
verse soepen! Vraag aan onze 
medewerkers welke soep we 
vandaag serveren.

Ambachtelijk gedroogde ham 13.50
Ambachtelijk gedroogde ham en 
ricotta. Super smaakvol in combinatie 
met rucola en perzik, sinaasappel, 
een mix van pitten en tijm.
eomg

Tomatensoep 6.75
Tomatensoep is een klassieker bij 
uitstek. We maken ‘m bijzonder door 
een scheutje van onze kruidenolie, 
een wolkje room en knapperige 
croutons. Naar keuze met of zonder 
balletjes (voor vegetariërs of als je 
een dagje geen vlees eet).
mg

Bospaddenstoelensoep  6.75
De Verspillingsfabriek levert de 
meest duurzame én de beste 
champignonsoep. Wij maken er de 
lekkerste bospaddenstoelensoep van 
door er bospaddenstoelen aan toe te 
voegen. 
mg  

Ben je op zoek naar iets lekkers voor je (b)engel?  
Blader dan even verder!

Voorgerechten

Huisgemarineerde zalm 13.50
De Gravad Lachs tovert een lach op je 
gezicht. Deze huisgemarineerde zalm smaakt 
in combinatie met roerei, gepofte tomaat, 
verse kropsla en groene kruiden humus naar 
meer! 
evo

Deze serveren wij met brood en kruidenboter.

Carpaccio 12.50
Carpaccio is nog altijd geliefd onder 
onze gasten. Wij serveren dungesneden 
runderbeef met Hollandse kropsla, 
vlokken oude kaas, geroosterde 
pittenmix, gepofte tomaatjes bomvol 
smaak en truffeldressing. 
enomg

Deel dit moment op social #soepmomentjeboshuys 

Heel veel soeps bij 't boshuys!
 
We gooien jaarlijks in Nederland voor minstens 5 miljard euro aan voedsel 
weg. Een deel daarvan zijn verse groenten: overschot van versnijders, boe-
ren en telers. Afgekeurd omdat ze te klein, misvormd of te bont zijn.
De Verspillingsfabriek maakt smaakvolle soepen en sauzen van deze verse
ingrediënten. En deze heerlijke producten serveren wij aan onze gasten in
't Boshuys!



gezond
• We gebruiken minder zout en suiker.
• Werken altijd vers dus geen 

conserveringsmiddelen.
• En plantaardig en onbewerkt voert bij 

ons de boventoon.

duurzaam
• 't Boshuys is milieubewust en gericht 

op het welzijn van dieren.
• We hanteren eerlijke prijzen naar 

onze telers.
• Dit altijd met respect voor mens en 

dier.

transparant
• En weten te allen tijde de herkomst van 

de producten en ingrediënten die we 
gebruiken.

• We zijn eerlijk over onze producten en 
gerechten. En dat proef je!

Smaakvol
• Onze chef kookt seizoensgebonden!           

Dit omdat de producten op dat moment de 
meeste smaak hebben.

• We gebruiken vers en onbewerkte 
producten.

• En we koken zonder toevoegingen van 
E-nummers.

 

aantrekkelijk
• We kiezen voor groenten en fruit met 

karakter, in een diversiteit aan vormen, 
maten en kleuren.

• Onze gerechten zijn verrassend in 
presentatie.

• En de opmaak van onze gerechten is 
grof, robuust, herkenbaar!

onze 
visie oP 
eten & 
drinken

Diner

salades
Deze serveren wij met 
brood en kruidenboter.

Salade zalm 15.00
Visliefhebber? Dan valt deze salade 
zeker in de smaak. We serveren 
een huisgemarineerde zalm op een 
krokante matze, gecombineerd met 
Amsterdams zuur en een groene 
kruiden humus en  kropsla.
mgevo

 

Salade geitenkaas en 
ambachtelijke ham 14.00
Trek in een goedgevulde salade? Deze 
salade met met verse geitenkaas en 
ambachtelijk gedroogde ham bevat 
een heerlijke smaakcombinatie van 
groente en fruit: witlof, gepofte tomaat, 
kropsla, sinaasappel en honing met 
een pittenmix. 
mgeon

Salade van de koude grond       13.50
Wil je weten hoe het najaar smaakt? 
In dit kleurrijke gerecht combineren 
we rode kool, pompoen en kropsla 
met ‘vergeten groenten’, parelgort en 
balsamico. 

Extra geitenkaas + 2.50

eomgn

vanaf
17.00 uur

Salade carpaccio  15.00
De basis van deze salade is een 
smakelijke Hollandse kropsla met 
geroosterde pittenmix en gepofte 
tomaatjes bomvol smaak. De ster 
is onze dungesneden runderbeef 
met vlokken van oude kaas. De 
truffeldressing zorgt voor de 
finishing touch. 
enomg



diner vanaf
17.00 uur

hoofdgerechten
Wij serveren onze hoofdgerechten met 
friet, mayonaise en een frisse salade.

Poldergans 20.50
Poldergans is scharrelvlees pur sang. 
Dit ‘vergeten wild’ leeft vrij op de 
polders. Het vlees is zeer mager en 
heeft geen sterke wildsmaak. Wij 
serveren deze op twee manieren;
De bout langzaam gegaard en de 
borst op de huid gebakken met rode 
wijnsaus.
emg

Gebakken Roodbaarsfilet 21.00
Een visgerecht dat nét wat anders 
smaakt. We bakken de roodbaarsfilet 
en serveren deze met een knapperige 
groenteloempia en Oosterse dressing.
vpm

Gevulde aubergine  19.00
Dit lekkere ovengerecht met 
aubergine is een feest op tafel! 
De aubergine wordt gevuld met 
ratatouille, parelgort, ricotta. 
gegarneerd met gepofte tomaat en 
balsamico.
emg

 

Tournedos 27.50
Tournedos is het beste stukje 
van het rund. we serveren 
deze tijdloze klassieker met 
seizoengroenten en een 
bospaddenstoelen roomsaus.
Simply the Best!   
m

Boshuys gehaktbal  17.00
De Boshuys gehaktbal is een begrip 
onder onze vaste gasten. Dit is een 
royale bal van 150 gram rundvlees 
en 150 gram oesterzwamvoetjes. Een 
échte gehaktbal met minder vlees 
maar met 100% smaak. We serveren de 
gehaktbal met huisgemaakte satésaus 
en gefrituurde uitjes. 
eng

De Best(s)e burger  17.00
’t Boshuys kiest voor lokale topkwaliteit. 
Onze burger van slagerij Pennings is 
gemaakt van 100% Black Angusvlees van 
runderen uit de regio. Geserveerd op een 
briochebol met kaas, augurk, gestoofde 
ui, tomaat en pikante cocktailsaus.
eomg

Knolselderij - Venkelburger   17.50
De 100% veganistische burger van 
venkel en knolselderij is een lekkere 
en goede keuze. Deze burger wordt 
vergezeld door Hollandse kropsla, 
tomaat, veganistische kaas, gestoofde ui 
en tomatenketchup. Vegalekker!
og

Runderstoofpotje  18.50
Het is de tijd van stoofpotjes. Onze 
runderstoof is gemaakt van Hollands 
weiderund en wordt gestoofd in donker 
bier.

emg

Toppers
Boshuys Beenhammetje 19.50
Een beenhammetje om lekker in te happen, 
met een frisse wortelhoningsalade en 
honing tijmsaus.
emg

Fish and chips  17.00
Fish and chips, maar dan op de wijze van 
’t Boshuys. Dat is heekfilet gepaneerd met 
tempura en kort gefrituurd. Vergezeld door 
citroenmayonaise, verse frieten en een 
frisse salade.
evomg

Schnitzel ‘t Boshuys 19.50
Gepaneerde varkensschnitzel van het 
scharrelvarken met gebakken champignons, 
ui en spek. 
emg

Boshuys spies 3.0 18.50
Wil je variatie, dan kies je voor de Boshuys 
spies, samengesteld uit kip, varken, rund, 
courgette, paprika en ui.
emg

Onze warme gerechten serveren wij 
met friet, mayonaise en een frisse salade. 

Kippendij saté 17.50
Gewoon goede saté van Hollandse 
Beter Leven kippendijen, met 
huisgemaakte satésaus, atjar, een 
krokante pappadum en gefrituurde 
uitjes. 
pm



Gepocheerde ananas 6.50
Waan je in de tropen met in steranijs, 
kruidnagel en laurier gepocheerde 
ananas-kokos ijs.
em

Witte dame 6.50
Drie bollen vanille-ijs, slagroom en warme 
chocoladesaus.
m

Bengeldessert 4.75
Voor kleine zoetekauwen: twee bollen 
vanille-ijs, spekjes en aardbeiensaus.
m

desserts de hele
dag door!

Apfelstrudel 7.50
Wat kan een warm appeltje toch 
lekker zijn! Onze apfelstrudel wordt 
geserveerd in combinatie met vanille 
ijs en vanille saus.
emg

nagerechten

ZIN IN TAART?
Monchoutaart met vruchtentopping 4.75
mge

Appeltaart 4.00
mge

Chocoladetaart 5.25
Vegan, lactose- en glutenvrij 

Taart van van eigen bodem 4.75
Steeds weer een andere smaak



Voorgerechten
Soeperlekker  3.75
Onze tomatensoep is soeperlekker! Je krijgt een klein kopje 
tomatensoep, met of zonder balletjes. De keuze is aan jou.
mg

Een plaatje! 5.75
Heb je zin in een fris en verrassend voorgerechtje? Deze frisse 
meloen met Brabantse plaatham is een smakelijk plaatje.

Hoofdgerechten

Gewoon lekker 6.75
Rundvleeskroket, vers gesneden 
frieten, mayonaise en appelmoes. 
Ook glutenvrij mogelijk!
eyomg

Altijd goed 6.75
Kleine frikandelletjes met frieten, 
mayonaise en appelmoes. 
Ook glutenvrij mogelijk!
eyog

Vis met een jasje 7.75 
Gepaneerde scholfilet met frieten, 
mayonaise en appelmoes. 
evg

Ereburger 7.50
Hamburger van 100% rundvlees, frieten, 
mayonaise en ketchup. 
emg

Bengelpannenkoek 6.50
Vrolijke pannenkoek met smakelijk 
versieringen. Glutenvrij is ook mogelijk!
emg

Alle bengels die hun bordje 
leeg eten krijgen een leuke 
verrassing cadeau!

voor
de 
kids

Altijd lekker
Bengelbroodje 2.75
Keuze uit een boterham met jam, 
hagelslag, ham of kaas.
emg

Bengeltosti 4.00
Een lekkere tosti met ham en kaas gaat 
er altijd in. 
emg

Bengelijsje
Een ijsje naar keuze uit onze 
bengelijsbar.

Is jouw bengel binnenkort jarig? 
Bekijk onze drankenkaart voor de 
mogelijkheden om een kinderfeestje 
te houden bij 't Boshuys!



Wist je dat er bij ‘t Boshuys 
nog veel meer te beleven is?

wat dacht je 
van een ofyr 
buiten barbecue?
Geniet het hele jaar door van de lekkerste voor-, hoofd- en nagerechten 
rechtstreeks van onze Ofyr BBQ. Onze chefs bereiden het à la minute en 
er is voor ieder wat wils. 

Meer weten over 
de mogelijkheden 
van ‘t Boshuys? 
Kijk op

Vanaf 20 personen


