
Soepen 7€/liter 
Tomatensoep Champignonsoep 

Tomaten-groentensoep Preisoep 
Pompoensoep Witloofsoep 

Minestronesoep Kervelsoep 
Wortelsoep Paprikasoep 

 
Voorgerechten 8€ 

Slaatje kip met spek 
Vers gesneden rundercarpaccio  

Gegratineerde mosselen 
	

Brood met tapenade en kruidenboter 
1 broodje    3€ 

2 broodjes    5,5€ 
	

Hoofdgerechten (microgolfoven) 
Videe met slaatje en puree    12€ 

Vegetarische videe met slaatje en puree    12€ 
Varkenswangen met slaatje en puree    13€ 

Veganistische chili sin carne met slaatje en puree 10€ 
 

Hoofdgerechten (heteluchtoven) 
Vegetarische lasagne    10€ 

Vispan met puree    14€ 
Ribbetjes met aardappel in de schil en slaatje    14€ 

Honingmosterdmarinade	of	BBQ-pittigmarinade	
Varkenshaasje met warme groenten en krieltjes*   14€ 

Kipfilet met warme groenten en krieltjes*    12€ 
Zalm met warme groenten en krieltjes* 14€ 

Kabeljauw met warme groenten en krieltjes*    14€ 
Vispan met juliennegroentjes en tagliatelle    14€ 

	
*Sauzen naar keuze voor bij de hoofdgerechten 

Peperroomsaus Roomsaus 
Champignonroomsaus Graanmosterdsaus 

Bearnaisesaus  
  

 
Salades 12€ 

Geitenkaas met spek 
Kip met verse ananas 

Gerookte zalm 
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Pasta’s 
Pesto met penne    10€ 

Bolognaise   10€ 
Carbonara   10€ 

Glutenvrije pasta pesto    11€ 
Lactosevrije pasta pesto    11€ 

 
	

Informatie voor bestellingen 
Bestellen kan zowel telefonisch als via ons mailadres: 

03 294 8988 
info@denbosduin.be 

Betalingen zijn cash op de moment zelf of op voorhand 
overschrijven op volgend rekeningnummer: 

BE83 9796 2899 7515 
	

Bestellen kan tot 14u van de dag dat je wilt komen afhalen. 
Als we moeten sluiten blijft onze afhaal mogelijk, dan dient u 

wel een dag op voorhand te bestellen.  
 

Soms is er een beperkt aanbod dus op=op 
Onze gerechten zijn enkel koud af te halen en dien je dus 

zelf op te warmen. (instructies aanwezig) 
 Voor sommige dingen heb je dus een heteluchtoven en/of 

microgolfoven nodig. 

	
Wijnfles 

Chardonnay  10€ 
Sauvignon blanc   10€ 

Malbec   10€ 
Tempranilo   11€ 

	

Aperitieven  
Cava (75cl)   11€ 
Cava (37,5cl)   6€ 

Mojito (1l)   15€ 
Daiquiri red, blue, green, white (1l) 20€ 

rum, limoensap, (passoa, blue curaçao, pissang of malibu) 

Porto rood (75cl)    10€ 
Porto wit (75cl)   10€ 
Sherry dry (75cl)   12€ 

Pineau (75cl)   12€ 
	

Mocktails 
Lipton passion (1l)       10€ 

Ice tea sparkling, monin passievrucht 
Lipton cucumber (1l)  10€ 

Ice tea green, monin komkommer 
Lipton strawberry (1l) 10€ 
Ice tea peach, monin aarbei 
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