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Bos-restaurant de
Belvertshoeve
Op een van de mooist verborgen locaties midden in de bossen
van Oisterwijk vindt u de Belvertshoeve. Een plek waar jongeren met een beperkingen diverse problematieken wonen, leren en werken.
In Bos- restaurant de Belvertshoeve leren deze jongeren de
kneepjes van het horecavak en volgen een opleiding hierin.
Bij dit bijzondere restaurant is het bij mooi weer genieten van
de terrastuin waarin voor de kleintjes volop te doen is en in de
winter is het heerlijk vertoeven bij de openhaard.
Of het nu gaat om een kopje koffie in de ochtend, een gezellige borrel, lunch of een hapje blijft eten, bij Bos-restaurant de
Belvertshoeve bent u op de juiste plaats.
Laat u verrassen en kom de mogelijkheden ontdekken.
De jongeren heten u van harte welkom.

Alle gerechten van de kaart kunnen van woensdag t/m vrijdag besteld worden van 12.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag
en zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Heeft u een allergie of dieet waar wij rekening mee moeten
houden, laat het ons weten!

Wij hanteren één rekening per tafel

Broodjes
Clubsandwich carpaccio
Met Parmezaanse kaas, uitgebakken spekjes,
pijnboompitjes, croutons en truffelmayonaise

9,50

12 uurtje vlees
Met tomatensoep, gebakken ei, rundvleeskroket,
ham, kaas en huzarensalade

10,50

12 uurtje vis
Met tomatensoep, gebakken ei, garnalenkroket,
gerookte zalm en tonijnsalade

12,50

Bao met peking eend
7,00
Een gestoomd broodje met peking eend, groenten
en hoisinsaus
Broodje zalm
6,50
Gerookte zalm, avocadospread en een gepocheerd ei
Broodje tonijnsalade
5,75
Huisgemaakte tonijnsalade met ui, augurk en bieslook
Broodje gegrilde groenten (vegetarisch)
5,75
Diverse gegrilde groenten met mozzarella
en basilicummayonaise
Broodje filet americain speciaal
6,00
Met filet americain, ui, ei, augurk en Martinosaus
Tosti Deluxe
5,75
Turks brood met kaas, salami, ham, gegrilde
paprika en tomatentapanade
Rundvleeskroketten
7,00
2 kroketten met friet of brood

Soepen
Maaltijdsoep Soto Ayam

7,50

Rijk gevulde Indonesische kippensoep met rijst
Courgettesoep

5,50

Met spekjes
Tomatensoep (vegetarisch)

5,50

Huisgemaakte tomatensoep met basilicum
en crème fraîche

Uitsmijters
Uitsmijter (3 eieren)

7,00

- Met ham

0,50

- Met kaas

0,50

- Met spek

0,50

Uitsmijter de Belvertshoeve

9,50

3 eieren, rauwe ham, oude kaas en rundvleessalade

Voorgerecht
Plateau
Een rijkelijk gevuld plateau bestaande uit verschillende
voorgerechtjes

12,00 per plateau

Carpaccio
Met Parmezaanse kaas, uitgebakken spekjes, pijnboompitjes,
croutons en truffelmayonaise

10,95

Specials vanaf 17:00 uur
(periodiek wisselend)
Vitello Tonnato
Zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise

10,95

Gamba’s
Met antiboise, auberginecompote en basilicumcrème

10,95

Auberginecarpaccio
8,50
Met mozzarella, pesto, pijnboompitjes en zongedroogde tomaten

Salades
klein
groot
Maaltijdsalade “Belvertshoeve”
9,50
15,00
Geitenkaas, gerookte kipfilet, uitgebakken spek, croutons en
honingdressing (ook vegetarisch te bestellen)
Caesar salade
9,50
15,00
Met gegrilde kip, Parmezaan, komkommer, tomaat, croutons,
ansjovis, spek en caesardressing
Salade vis
9,50
15,00
Met diverse garnalen, gerookte zalm en gerookte forel
Sushi Bowl
11,50
16,50
Met sushirijst, tonijn, krabsticks, wakame, komkommer, avocado,
soja en wasabi

Gerechten
Rendang
Met frites en salade
Rundertartaar
Met ui, augurk, mosterd, zacht gegaard eidooier en
truffelmayonaise (geserveerd met brood of frites)
Kipsaté
Kippendijsaté van de barbecue met pindasaus
Bietenburger (vegetarisch)
Op een broodje met komkommer, tomaat, rucola en
avocadomayonaise. Geserveerd met zoete
aardappelfrites en koolsalade
Taco’s
Met Mexicaans gekruid gehakt, groenten, guacamole,
crème fraÎcheen een salade van mango, tomaat en rode ui
Fish and chips
Lekkerbek met frites, remouladesaus en salade
Hamburger duo
2 kleine hamburgers belegd met verschillende garnituren

16,50
16,50

14,50
14,50

13,50

14,50
12,50

Specials (vanaf 17:00 uur)
(periodiek wisselend)
Spareribs
16,50
Met koolsalade, frites en sausjes
Kangoeroe
18,50
Met pruimencompote, witlof, groene asperges en rode portsaus
Paella
18,50
Met kippendijen en diverse vissoorten
Zeebaars
20,50
Met linguine, champignon, doperwt, zongedroogde tomaat en kreeftenjus

Zoet en ijs
Gebak

3,50

Kijk voor ons gebak in de gebaksvitrine
Milky way bavarois

6,50

Met chocolademousse en stracciatellaroom
Dame Blanche

5,50

Romig vanille- ijs met stracciatellaroom en chocoladesaus
Yoghurt panna cotta

5,50

Met watermeloen en ijs van Galia meloen

Voor de kids
Kinder tomatensoep

4,00

Stokbrood met kruidenboter

3,00

Tosti ham en kaas

4,25

Tosti ham of kaas

4,00

Worstenbroodje

2,00

Frites met een snack, mayonaise en appelmoes

7,50

Keuze uit frikandel, kroket, kipnuggets of gepaneerde visfilet
Frites met saté
2 stokjes kipsaté met pindasaus en kroepoek

10,00

Poffertjes met poedersuiker

7,50

Kinderijsje met snoepjes

2,50

Borrel en zo
Brood met smeersels
Gemengde olijven
Kaasblokjes met mosterd
Bourgondische bitterballen
Bittergarnituur
Mini loempia’s (vegetarisch)
Mini frikandellen
Nachos met kaas en chilisaus
Plankje de Belvertshoeve
(kaas, worst, olijven, ham en A’dam uitje)
Warm plateau (diverse warme tapas)

4,50
3,50
3,75
6,75
5,00
6,50
5,50
5,50
11,50
16,50

Dranken
Frisdranken

Warme dranken
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Thee (div. smaken)
Verse munt thee
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocomelk
Slagroom
Melk

2,00
2,00
3,50
2,00
2,75
2,20
2,30
2,50
2,20
0,50
1,80

(koffie’s caffeïnevrij te bestellen)
Speciale koffie’s

5,75

Coca cola
Coca cola light/zero
Fanta sinas
Fanta cassis
Spa Citron
Rivella
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Schweppes Tonic
Bitter Lemon
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Beker ranja
Kan ranja
Chocomel
Fristi
Appelsap
Tomatensap
Verse jus d’orange
Melk
Ginger Ale
Crodino

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,20
2,20
2,10
2,10
2,10
2,10
1,20
4,50
2,20
2,20
2,10
2,20
3,00
1,80
2,20
2,50

Wijnen

Bieren (tap)
Gulpener pils (tap)

2,50

Huiswijn wit (Chardonnay/

Gerardus Kloosterbier

3,75

Sauvignon Blanc)

3,80

Gerardus Blond

3,75

Huiswijn rood

3,80

Gulpener Wit

3,75

Huiswijn per fles
Glas Brut

La Trappe bieren (fles)
La Trappe dubbel

4,50

La Trappe tripel

4,75

La Trappe isi d’or

4,75

La Trappe quadruppel

5,00

La Trappe witte trapist

4,00

La Trappe blond

4,50

Overige bieren en malt
Liefmans Fruitesse

3,75

Palm

3,50

Duvel

4,25

Bavaria 0,0%/wit 0,0%

2,50

Radler

2,80

Radler 0%

2,80

18,50
5,50

Brut per fles

27,50

Aperol Spritz

4,75

P.S.V.

3,85

