
DINER

010 521 76 76 @meerenbosfacebook.com/meerenbosrestaurantmeerenbos.nl

onze gerechten kunnen sporen bevatten van allergenen. 

heeft u een allergie of dieetwens? geef het aan ons door en wij houden er rekening mee!



Soep van de dag 5,25

Uiensoep – met kaas 5,25

Stokbrood kruidenboter 5,00

Wit of bruin breekbrood – met kruidenboter, aioli en tapenade 6,95

Gefrituurde garnalen 7,75

Bruchetta – met pompoen en feta  9,95

Gebakken champignons – met brie  9,95

Carpaccio – van het rund met truffelmayonaise  10,75

Gerookte zalm – met toast 11,25

Pulled eend – met Chinese flensjes en hoisin 11,95

SALADES

Salade van linzen en gerookte kip 11,95

Salade van linzen, feta en pompoen 11,95

Salade van linzen en gerookte zalm 11,95

HOOFDGERECHTEN

Kipsaté   17,95

Hamburger van rundvlees op een broodje – met huisgemaakte remouladesaus, 17,95 

curry, uitgebakken spek, tomaat en rauwkost 

Kipburger op een broodje – met huisgemaakte romige saus, tomaat en rauwkost 17,95 

Schnitzel – met champignonsaus 17,95

Spareribs  19,95

Diamantsteak – met gebakken spek, ui en champignons  20,95

Tagliatelle in romige saus – met spinazie, tomaat en kipfilet  21,95

Zeebaarsfilet – op de huid gebakken 20,95

Tagliatelle in een romige saus – met spinazie, tomaat en zalmfilet   21,95

Tagliatelle in een romige saus – met spinazie, tomaat en gamba’s  21,95

Slibtongen – in roomboter gebakken (3 stuks)  22,95

Stoofpaling – naar grootmoeders recept 23,95

Vegaburger – met huisgemaakte rode uiencompote, tomaat, rauwkost 17,95

en cheddar kaas

Tagliatelle in een romige saus – met spinazie en tomaat (vega)  19,95

Geitenkaas en rode biet – in bladerdeeg 19,25

Patat – met een kroket, kaassoufflé of frikandel  8,25

Patat – met een kleine kipsaté, diamantsteak of zalmfilet  11,95

Macaroni  7,75

NAGERECHTEN

Kinderijs – vanille ijs met slagroom  5,25

Boerenjongen – rum-rozijnen ijs met boerenjongens en slagroom 6,95

Dame blanche – vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom 7,75

Chocolade lava cake – met vanille ijs 8,25

American pancakes – met vanille ijs, karamelblokjes en karamelsaus  8,25

American pancakes – met vanille ijs en warme kersen  8,75

Dessert van het seizoen v.a. 8,95

Espresso Martini – cocktail van espresso, wodka en tia maria 8,50 

GEBAK

Wisselend gebak v.a. 3,75

Dadelgebak van dadels, biscuit en kokos – glutenvrij 3,50

Kwarktaart 3,75

Appelgebak 4,25

Slagroom  0,75

VOORGERECHTEN VOOR DE KINDEREN T/M 12 JAAR

wij hanteren 1 rekening per tafel

al onze hoofdgerechten worden geserveerd met patat en mayonaise

liever zoete aardappel patat en truffelmayonaise bij uw hoofdgerecht? + € 1,50 p.p. 

extra salade serveren wij op verzoek


