Weekmenu van 14 januari t/m 20 januari 2019 - week 3
Maandag 14 januari
Runderrollade
Witte bonen in tomatensaus
Aardappelkroketten

Tomaten-groentesoep
of Kingklip (gebakken) met tartaarsaus
of Bietjes met ui
of Puree

Dinsdag 15 januari
Schouderkarbonade
Andijvie à la crème
Gekookte aardappelen

of Kiprollade gevuld met appel
of Spruiten met spekjes
of Puree

Woensdag 16 januari
Indische kippensoep
Varkensfricandeau
Prei met kaas
Puree

of 't Boswijkmenu

Donderdag 17 januari
Boomstam
Sperziebonen
Gekookte aardappelen

of 't Boswijkmenu

WIJNPROEVERIJ
OOSTENRIJK
€ 8,50 p.p.

Vrijdag 18 januari
Vega-loempia met saus
Velderwten
Rijst
Zaterdag 19 januari
Frittatensuppe
Huhnerfricasse
Campagnarde, kartoffelbrei
mit Zwiebelringen

of Lekkerbekje (gebakken) met tartaarsaus
of Wortelen met peterselie
of Gebakken aardappelen
Dit menu kan alleen op het appartement besteld worden.

In het restaurant is het TIROLER-AVOND & BUFFET

Zondag 20 januari
Gehakte biefstuk met ui
Haricots verts
Gekookte aardappelen

Ossenstaartsoep
of Kipfilet met boerenkool, kaas & walnoten
of Rode kool
of Puree
Dessert van de dag

't Boswijkmenu op 16 januari
Indische kippensoep
~~~~~~~~~~
Mini Rijsttafel
Rendang (gekruid rundvlees), Ajam goreng (gekruide drumsticks),
Sambal goreng (sperzieboontjes in sambal), Nasi putih (witte rijst),
Sajour lodeh (groenten in kokossaus), Seroendeng (geroosterde kokos en pinda’s)
~~~~~~~~~~
Vanille-ijs met spekkoek

't Boswijkmenu op 17 januari
Groentesoep & soepstengel
~~~~~~~~~~
Wiener schnitzel
Zuurkool & gekookte aardappelen
~~~~~~~~~~
Oostenrijks dessert

Zaterdag 19 januari TIROLER-AVONDBUFFET
Buffet bestaat uit:
~~~~~~~~~~
€ 15,50 p.p.
Fritattensoep
Ragout met kip & groenten, chipolataworst in jachtsaus, beenham met mosterdsaus,
Puree met gebakken uienringen, gebakken aardappelen met spek & uienringen,
Gebakken champignons in roomsaus, aardappel-ei-salade.
~~~~~~~~~~
Apfelstrudel met vanillesaus & slagroom

Ter informatie
Alle menu's op maandag tot en met zaterdag kosten € 11,75 per persoon.
't Boswijkmenu (3 gangen) kost € 13,75.
Het Zondagsmenu (3 gangen) kost € 13,10.
Aan passanten die gebruik willen maken van lunches en diners in het restaurant wordt een toeslag
van € 2,75 per couvert in rekening gebracht.

Weekmenu van 21 januari t/m 27 januari 2019 - week 4
Maandag 21 januari
Kalfslapje
Gestoofde andijvie
Gekookte aardappelen

Mosterdsoep met bacon
of Forel (gebakken) met tartaarsaus
of Bladspinazie
of Aardappelkroketten

Dinsdag 22 januari
Rundertartaar
Bietjes met ui
Gekookte aardappelen

of Rookworst
of Stamppot boerenkool
met spekjes

Woensdag 23 januari
Pompoensoep
Sukadelapje & rode wijnsaus
Sperziebonen
Gekookte aardappelen

of 't Boswijkmenu

Donderdag 24 januari
Kalfsgehaktbal
Bloemkool met saus
Gekookte aardappelen

of 't Boswijkmenu

Vrijdag 25 januari
Groente-omelet
Doperwten
Puree
Zaterdag 26 januari
Kerriesoep
Boeuf Bourguignon
Kapucijners & rijst

of Pakketje zalm met basilicum, sinaasappel & kappertjes
of Komkommersalade & haring
of Rösti
Dit menu kan alleen op het
appartement besteld worden.

In het restaurant is het
Zoete invalbuffet

Zondag 27 januari
Schnitzel
Ratatouille
Puree

Chinese tomatensoep
of Gebraden kip gevuld met kruidenboter
of Gewokte groenten
of Gebakken aardappelen
Dessert van de dag

Concert in huis

't Boswijkmenu op 23 januari
Pompoensoep met wortel
~~~~~~~~~~
Mix grill (hamburger, kipfilet, worstje)
Haricots verts & rode rijst
~~~~~~~~~~
Vanille-ijs met boerenjongens & slagroom

't Boswijkmenu op 24 januari
Aardappelsoep
~~~~~~~~~~
Varkenslever met spek en ui
Tuinbonen à la crème & puree
~~~~~~~~~~
Dame blanche

Zoete invalbuffet op 26 januari
Buffet bestaat uit:
€ 11,75 p.p.
~~~~~~~~~~
Boeuf Bourguignon, rundvleesschotel met bonen,
Jachtschotel, runderhachee,
Zuurkool, kapucijners, piccalilly en ui
~~~~~~~~~~

Ter informatie
Alle menu's op maandag tot en met zaterdag kosten € 11,75 per persoon.
't Boswijkmenu (3 gangen) kost € 13,75.
Het Zondagsmenu (3 gangen) kost € 13,10.
Aan passanten die gebruik willen maken van lunches en diners in het restaurant wordt een toeslag
van € 2,75 per couvert in rekening gebracht.

