Brasserie BOZlust, dé plek in het bos
waar je heerlijk kunt genieten.

LUNCH
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of scan de QR-code!

www.brasserie-bozlust.nl

Boslustweg 1 - 4624 RB Bergen op Zoom - +31 (0)164 744 134

Welkom!

Salades

Soepen
Dagsoep
We maken graag lekkere soepen,
dus vraag het zeker even na!
Tomatensoep glutenvrij
Vegetarisch, huisgemaakt met brood.

€ 7,50

€ 7,50

Eiergerechten en
boterhammen
Lekker spiegeleitje of omelette op vers
gebakken, zelf gesneden boterhammen.
Uitsmijter/ Omelette naturel
€ 9,50
Uitsmijter / Omelette Kaas
€ 11,50
€ 11,50
Uitsmijter / Omelette Ham
Uitsmijter / Omelette HamKaas
€ 12,50
Uitsmijter / Omelette BOZlust
€ 13,50
Met gebakken champignons en uitjes.
Met geschaafde Grana Padano en lenteui.
Boterhammen Garnalenkroketten
€ 13,75
Met kruidenmayonaise.
Kalfskroketten met Brood
€ 11,50
Met mosterdmayonaise.
Brood Carpaccio
€ 13,00
Met Grana Padano, basilicum mayonaise,
uitgebakken stukjes Pecorino Romano en
amandelschaafsel.
Boterham Gerookte Zalm
€ 15,50
Met smeersel van créme fraiche en bieslook,
rode ui en kappertjes.
Twaalf uurtje Vis-Vlees
€ 15,50
Met zalm of carpaccio, een garnalenkroket of
kalfskroket en een lekker vers soepje
Kan ook vegetarisch met een groentekroket
en kleine geitenkaas salade.
Tosti Kaas
€ 6,00
Tosti HamKaas
€ 6,50

Salade Geitenkaas
€ 13,50
kan glutenvrij
Lauwwarme geitenkaas met honing, zoete
pompoenpitjes, walnoten en gedroogde dadels.
Salade BOZlust
€ 16,50
kan glutenvrij
Frisse salade met french dressing, gewokte
ossenhaaspuntjes, bospaddenstoelen en
bosuitjes.
Salade Burrata
€ 16,50
kan glutenvrij
Gemengde mesclun salade met een mooie
bol burrata. Samengevoegd met pesto, olijven
en cherrytomaatjes. Afgetopt met een zoete
balsamico dressing.

Vlees
Carpaccio
€ 13,50
kan glutenvrij
Met basilicum mayonaise, Pecorino Romano,
geschaafde Grana Padano, amandelschaafsel.
Ham met Meloen
€ 13,50
kan glutenvrij
Klassieker, speciaal voor de zomer.
Honingmeloen of Galia meloen met Italiaanse
gedroogde ham en vers bosfruit.
* Saté van Kippendij
€ 19,50
300 gr huisgemarineerde kipsaté met pindasatésaus, zoetzuur en gebakken uitjes.
* Runderstoverij
€ 19,50
Stoverij van traag gegaarde rundersucade,
met wortelen, zilveruitjes en op basis van
Iers Guinness bier.

Frietjes en snacks
Friet
Inclusief mayonaise
Snacks
Frikandel/kroket/kaassoufflé

€ 6,00
€ 2,00

Voor de kleine eters
Friet met snack
€ 6,50
Inclusief mayonaise-ketchup-appelmoes

Pannenkoeken
Naturel
Appel
Kaas
Spek
Spek en Kaas
Vanille ijs en Slagroom

€ 7,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 9,50
€ 11,50

Zoet

Lekker bij de borrel
Plateau Charcuterie
€ 17,50
kan glutenvrij
Een plank met de fijnste italiaanse vleeswaren,
inclusief brood en smeersels.
Plateau BoZLust
€ 26,50
kan glutenvrij
Een keur aan diverse hammen van buitenlandse
origine, diverse kaassoorten, tafelzuren en
brood met smeersels. We doen er nog een klein
schaaltje gebakken chiperones (inktvis) bij.
Lekker voor bij de borrel.
Calamares a la Romana
€ 10,50
Een klassieker, gefrituurde inktvisjes met
ailoli en een schijfje citroen.
€ 9,00
Kalfsbitterballen (9 stuks)
Bitterbende (12 stuks)
€ 10,50
Het beste uit de snackwereld.
Een ode aan de vettigheid voor bij de borrel.
€ 7,45
Oude Brokkelkaas
glutenvrij
Met grove mosterd en zoete balsamico saus.
(Kan ook met jonge kaas).

Vers Fruit met vanille ijs
€ 7,50
kan glutenvrij
Appeltaart met vanille ijs
€ 8,50
Appeltaart met vanille ijs, vers fruit en een
crumble van bastognekoek.
Aardbeien Romanoff
€ 8,50
kan glutenvrij
Vers gepureerde aardbeien met zoete slagroom
en een scheutje Vodka. Een topping van witte
merengue, verse aardbeitjes en/of frambozen.

*D
 eze gerechten worden geserveerd met frites
en salade en natuurlijk een goede hoeveelheid
mayonaise.

Heeft u allergieën of dieetwensen? Laat het ons alstublieft weten.

www.brasserie-bozlust.nl

