Menu van 26 augustus t/m 1 september 2019 - week 35
Maandag 26 augustus
Kalfslapje
Bloemkool met kaas
Gekookte aardappelen

Chinese kippensoep
of Victoriabaars (gebakken) met tartaarsaus
of Komkommersalade & radijs
of Aardappelkroketten

Dinsdag 27 augustus
Kalfsschnitzel
Chinese kool à la crème
Gekookte aardappelen

of Kalfsragout
of Doperwten
of Rijst

Woensdag 28 augustus
Krupniksoep
Gehakte biefstuk
Gemengde sla
Puree

of 't Boswijkmenu

Donderdag 29 augustus
Blinde vink
Rode bieten met ui
Gekookte aardappelen

of 't Boswijkmenu

Filmmatinee

Vrijdag 30 augustus
Tuinkruidenomelet
Gemengde groenten
Puree
Zaterdag 31 augustus
Vermicellisoep
Kipreepjes in kerriesaus
Sla à la Dorota & rijst
Zondag 1 september
Heldere tomatensoep
Procureurrollade
Broccoli met kerriesaus
Gekookte aardappelen

Gemengde groenten
of Scholfilet (gebakken) met tartaarsaus
of Wortelen
of Gebakken krielaardappelen
Dit menu kan alleen op het appartement
besteld worden.

In het restaurant is het
Zoete invalbuffet
Krabcocktail, toast & boter
of Kip cordon rouge
of Witlofstruikjes met kaas
of Aardappelkroketten
Dessert van de dag

Shantykoor
op terras

't Boswijkmenu op 28 augustus
Krupniksoep & soepstengel
~~~~~~~~~~
Kipfilet met kruidenkaas & ananas
Courgette à la crème & rode rijst
~~~~~~~~~~
Chocolade ijs met slagroom

't Boswijkmenu op 29 augustus
Stokbrood & kruidenboter
~~~~~~~~~~
Kalkoen Marrakech
(Stoofpotje met kalkoen, abrikoos & pruimen)
Velderwtjes & puree
~~~~~~~~~~
Mini Vienetta met slagroom

FILMMATINEE
Kosten film en diner
incl. glas huiswijn
€ 18,50 p.p.
Opgave bij de
receptie.

SATÉ WEEKEND op 7 & 8 september
Zaterdag 7 en zondag 8 september serveren wij een extra menu tussen 12.00 en 14.00 uur
En tussen 17.00 en 19.00 uur
Bestaande uit:
Soep van de dag
~~~~~~~~~~
3 stokjes saté & pindasaus
Salade, frites of rijst, kroepoek & bolletje huzarensalade
~~~~~~~~~~

€ 13,75 p.p.

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.

Menu van 2 september t/m 8 september 2019 - week 36
Maandag 2 september
Gevulde kippenpoot
Wortel-selderijsalade
Duchesse aardappelen

Kippensoep
of Forel (gebakken) met tartaarsaus
of Spinazie à la crème
of Puree

Dinsdag 3 september
Varkenslapje
Wortelen & doperwten
Gekookte aardappelen

of Boeuf Bourguignon
of Ratatouille
of Rijst

Woensdag 4 september
Kerriesoep
Hachee
Rode kool & appel
Puree

of 't Boswijkmenu

Donderdag 5 september
Kalkoen cordon bleu
Bleekselderij met kaas
Gekookte aardappelen

of 't Boswijkmenu

Vrijdag 6 september
Tomatenomelet, boterjus
Groentemix
Gekookte aardappelen

of Zalmfilet (gebakken) met tartaarsaus
of Wortelen met peterselie
of Gebakken krielaardappelen

Zaterdag 7 september
SNACKS
Vraag naar onze snackkaart

Tomaten - crèmesoep
of Kipreepjes in tomatensaus
Velderwtjes
Rijst

SATÉ WEEKEND

Zondag 8 september
Bospaddenstoelensoep
Vogelnestje (kipgehakt gevuld met een kwartelei)
Stoofpeer & snijbonen
Puree met bieslook
SATÉ WEEKEND
Dessert van de dag

't Boswijkmenu op 4 september
Kerriesoep & soepstengel
~~~~~~~~~~
Kip in biersaus
Wokgroenten & rijst
~~~~~~~~~~
Sorbet

't Boswijkmenu op 5 september
Tomaten-groentesoep
~~~~~~~~~~
Waldorfsalade met kiprollade, paté, asperge in ham, gevuld ei, ananas,
Stokbrood & boter
~~~~~~~~~~
Bananensplit

SATÉ WEEKEND op 7 & 8 september
Zaterdag 7 en zondag 8 september serveren wij een extra menu tussen 12.00 en 14.00 uur
En tussen 17.00 en 19.00 uur
Bestaande uit:
Soep van de dag
~~~~~~~~~~
3 stokjes saté & pindasaus
Salade, frites of rijst, kroepoek & bolletje huzarensalade
~~~~~~~~~~

€ 13,75 p.p.

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 9 september t/m 15 september 2019 - week 37
Maandag 9 september
Verse worst
Juffertjes in ‘t groen
Gekookte aardappelen

Vermicellisoep
of Lekkerbekje (gebakken) met boterjus
of Peultjes
of Aardappelkroketten

Dinsdag 10 september
Kalfsvink
Bieten met ui
Puree

of Chili con carne
of Komkommersalade
of Rijst, stokbrood & boter

Woensdag 11 september
Goudse kaassoep
Kalfsragout
Doperwten
Puree

of 't Boswijkmenu

Donderdag 12 september
Kippenpoot
Haricots verts
Aardappelkroketten

of 't Boswijkmenu

Vrijdag 13 september
Kipfilet
Chinese kool à la crème
Gekookte aardappelen

of Zalm (gebakken) met tartaarsaus
of Parijse wortelen
of Rösti

Zaterdag 14 september
SNACKS
Vraag naar onze snackkaart

Kippensoep
of Kip in pindasaus
Nasi
Kroepoek & atjar

Zondag 15 september
Duitse biefstuk
Broccoli
Gekookte aardappelen

Groentesoep
of Gevulde kippenpoot
of Ratatouille
of Gegratineerde aardappelen
Dessert van de dag

't Boswijkmenu op 11 september
Goudse kaassoep & soepstengel
~~~~~~~~~~
Kalkoen cordon bleu met gebakken champignons
Gestoofde spruitjes met spekjes & rösti
~~~~~~~~~~
Aardbeien-bavarois met slagroom

't Boswijkmenu op 12 september
Heldere tomatensoep
~~~~~~~~~~
Kipspies Tropical
Witte peren & rijst met rozijnen
~~~~~~~~~~
Aardbeien met slagroom

Zondag 22 september FAMILIE DINER € 16,50 p.p.
Het menu bestaat uit:

Het VEGETARISCHE MENU bestaat uit:

Runder Carpaccio
~~~~~~~~~~
Getrancheerde biefstuk met rode wijnsaus,
Haricots verts rolletjes met spek omwikkeld
Gegratineerde aardappelen met oude kaas
~~~~~~~~~~
Hollandse aardbeien met slagroom

Tuinkruidenbouillon met soepstengel
~~~~~~~~~~
Getrancheerde vegetarische biefstuk met rode
wijnsaus,
Haricots verts rolletjes met prei omwikkeld
Gegratineerde aardappelen met oude kaas
~~~~~~~~~~
Hollandse aardbeien met 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 16 september t/m 22 september 2019 - week 38
Maandag 16 september
Rundersaucijs
Wortelen
Gekookte aardappelen

Rundvleessoep
of Zalmforel (gebakken) met tartaarsaus
of Komkommersalade & zalm
of Frites

Dinsdag 17 september
Kipgehakt
Broccoli
Aardappelkroketten
Woensdag 18 september
Groentesoep
Sukadelapje
Rode bieten & ui
Puree

of 't Boswijkmenu

MOSSELMAALTIJD
of

’t Boswijkmenu komt die dag te vervallen.
Inschrijving bij de receptie t/m
maandag 16 september 12.00 uur.

Donderdag 19 september
Gehaktbal
Postelein
Gekookte aardappelen

of 't Boswijkmenu

Vrijdag 20 september
Kalfsvink
Bloemkool met saus
Puree

of Scholfilet (gebakken) met tartaarsaus
of Tomatensalade
of Duchesse aardappelen

Zaterdag 21 september
SNACKS
Vraag naar onze snackkaart
Zondag 22 september
Tomaten-crème soep
Kippenpoot
Bladspinazie met croutons
Aardappelpartjes
Dessert van de dag

Minestronesoep
of Kip in kerriesaus
Gemengde groenten
Rijst
FAMILIE DINER € 16,50 p.p.
of

Runder Carpaccio
Getrancheerde biefstuk met rode wijnsaus,
Haricots verts rolletjes met spek omwikkeld
Gegratineerde aardappelen met oude kaas
Hollandse aardbeien met slagroom

't Boswijkmenu op 17 september
Krabcocktail met toast & boter
~~~~~~~~~~
Getrancheerde varkenshaas met champignonroomsaus
Haricots verts & duchesse
~~~~~~~~~~
Aardbeienmousse met slagroom

MOSSELMAALTIJD op 18 september
Bij de mosselen wordt geserveerd:
~~~~~~~~~~
Dagprijs
Gemengde sla, stokbrood, boter
en de volgende sauzen:
knoflook-, remoulade- en cocktailsaus
~~~~~~~~~~
Inschrijving bij de receptie t/m maandag 16 september 12.00 uur.

't Boswijkmenu op 19 september
Witte crèmesoep met peterselie & bieslook
~~~~~~~~~~
Holsteinerschnitzel met gebakken ei
Witlof à la crème & pommes carrées
~~~~~~~~~~
Vanille-vla met warme kersen

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 23 september t/m 29 september 2019 - week 39
Maandag 23 september
Sukadelapje
Andijvie à la crème
Gekookte aardappelen

Bospaddestoelensoep
of Zalmragout
of Spinazie met ei
of Rijst

Dinsdag 24 september
Slavink
Haricots verts
Puree

of Kipsaucijs met tuinkruiden
of Parijse wortelen
of Parijse aardappelen

Woensdag 25 september
Runderbouillon
Gevuld kipgehakt
Bloemkool met saus
Gekookte aardappelen
Donderdag 26 september
Kalfslapje
Stoofpeertjes
Peterselie aardappelen
Vrijdag 27 september
Groentesoufflé
Sperziebonen
Gebakken aardappelen

of 't Boswijkmenu

of 't Boswijkmenu

of Lekkerbekje (gebakken) met tartaarsaus
of Rucola/lollo rosso salade
of Decoree aardappelen

Zaterdag 28 september
Tomatencrèmesoep
Verse worst
Stamppot huts-boerenkool
met spekjes
Zondag 29 september
Roompaté & toast
Kipschnitzel Hawaii
Ratatouille
Gekookte aardappelen

Filmmatinee

Visspecial

Dit menu kan alleen op het appartement besteld
worden.

In het restaurant is het
Zoete invalbuffet
of
of
of
of

Tomaten-groentesoep
Getrancheerde varkenshaas met champignonsaus
Spinazie à la crème
Rösti
Dessert van de dag

't Boswijkmenu op 25 september
Runderbouillon met tuinkruiden & soepstengel
~~~~~~~~~~
Wildgoulash
Spruiten met spekjes & puree
~~~~~~~~~~
Chipolata bavarois met slagroom

't Boswijkmenu op 26 september
Champignonsoep & soepstengel
~~~~~~~~~~
Kip in pindasaus
Atjar, kroepoek & rijst
~~~~~~~~~~
Coupe Mont Blanc

Filmmatinee incl.
Boswijkmenu & glas
huiswijn € 18,75
Opgave bij de
receptie

Vrijdag 27 september VISSPECIAL
€ 15,75 p.p.
Krabcocktail & toast en boter
~~~~~~~~~~
Lekkerbekje (gebakken) met tartaarsaus
Geserveerd met diverse groenten en aardappelen naar keuze
~~~~~~~~~~
Grand dessert

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 30 september t/m 6 oktober 2019 - week 40
Maandag 30 september
Tartaar
Sperziebonen
Gekookte aardappelen

Heldere champignonsoep
of Kingklip (gebakken) met tartaarsaus
of Wortelen met peterselie
of Duchesse aardappelen

Dinsdag 1 oktober
Kipschnitzel
Bleekselderij met kaas
Gekookte aardappelen

of Nasi Goreng
of Saté met satésaus
of Kroepoek, atjar tjampoer

Woensdag 2 oktober
Vermicellisoep
Gehaktbal
Spitskool met kerriesaus
Gekookte aardappelen
Donderdag 3 oktober
Sukadelapje
Rode bieten met ui
Parijse aardappelen

of 't Boswijkmenu

Wijnproeverij
Zuid-Frankrijk

of 't Boswijkmenu

Leidens Ontzet

Vrijdag 4 oktober

In het restaurant is het Visbuffet € 15,75 p.p.
Opgave bij de receptie tot woensdag 2 oktober 12.00 uur
Op het appartement kan een afgeleide van het buffet
geserveerd worden € 11,75 p.p.

Blinde vink
Rode kool
Gekookte aardappelen
Zaterdag 5 oktober

Kippensoep
Kalfslapje
Bloemkool met kaassaus
Gekookte aardappelen

SNACKS
Vraag naar onze snackkaart
Zondag 6 oktober
Stokbrood met brie
Tartaar
Haricots verts
Gekookte aardappelen

of
of
of
of

Groentesoep
Kippendijschnitzel
Broccoli met saus
Aardappelpartjes
Dessert van de dag

't Boswijkmenu op 2 oktober
Franse Mosterdsoep
~~~~~~~~~~
Coq au vin
Haricots verts & gegratineerde aardappelen
~~~~~~~~~~
Crème Brulée

Wijnproeverij
Zuid-Frankrijk
€ 8,50
Opgave bij de
receptie

't Boswijkmenu op 3 oktober
Amuse van haring
Leidens Ontzet
~~~~~~~~~~
€ 14,50
Wortel/pompoensoep
~~~~~~~~~~
Gelderse rookworst & stamppot peen en ui met spekjes
~~~~~~~~~~
Vanillebavarois met aardbeiensaus

Visbuffet op 4 oktober
Buffet bestaat uit:
Vis-soep
~~~~~~~~~~
Garnalenspies, scholrolletje gevuld met zalm,
Gemarineerde visspies, gebakken mosselen,
Gebakken inktvisringen
Tomaten-komkommersalade, wortelsalade,
Aardappelkrokketen, aardappelsalade
& diverse sauzen.
~~~~~~~~~~

€ 15,75 p.p.
Opgave bij de
receptie tot
woensdag
2 oktober 12.00 uur

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.

