DINERKAART

Aan de rand van het Edese Bos vindt u rust, natuur, cultuur en vele bezienswaardigheden.
Een fietstocht, een weekendje weg, een receptie, een feestavond of een hotelovernachting
in combinatie met een bezoek aan Het Nationaal Park De Hoge Veluwe:
Bij Parkhotel De Bosrand bent u van harte welkom !!
Voor zakelijke bijeenkomsten beschikken wij over 8 zalen.
Meer informatie over onze arrangementen vindt u op onze website www.debosrand.com
Wij wensen u smakelijk eten en een prettig verblijf !

Voor allergieën informatie of speciale dieet wensen kunt u zich wenden tot één van onze
medewerkers.

Voorgerechten:
Dagsoep, iedere dag een andere soep

€ 5,25

Huisgemaakte tomatensoep met gerookte kip, crème fraiche en basilicum

€ 5,75

Kalfsfricandeau met tonijnmayonaise, salade en kappertjes

€ 8,75

Champignons gestoofd in kruiden-knoflooksaus
gegratineerd met Remeker kaas.

€ 7,75

Salade geitenkaas met appel, spekjes, walnoten en een dressing
op basis van honing van de Veluwe

€ 8,25

Lauw warme salade met pittige garnalen, prei, appel, en paprika,
met een citroen dressing

€ 9,25

Rundercarpaccio met sla, zongedroogde tomaatjes, kappertjes,
kaasvlokken en pestomayonaise

€ 8,75

*Voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter

Hoofdgerechten:
Saté van de varkenshaas, geserveerd met frites en salade

€ 13,25

Beefburger van het Schotse Angus rund, geserveerd met
gefrituurde uienringen, frites en salade

€ 12,75

‘Kreel & Ginkel’. Combinatie van garnalen en biefstuk met sojasaus,
gebrande sesamzaadjes, geserveerd met frites en salade

€ 16,95

Varkenshaas medaillons met champignon-pepersaus, geserveerd
met aardappel- en groentegarnituur

€ 15,50

Kalfs ribeye met een saus van mosterd en donker bier van de Edese brouwerij, € 16,50
geserveerd met aardappel- en groentegarnituur
Gebakken zalmfilet met basilicumsaus, geserveerd met verse pasta en groente € 15,75
Zeebaarsfilet met witte wijn-kappertjessaus, geserveerd met aardappelen groentegarnituur

€ 15,25

Falafel balletjes in een pikante tomatensaus geserveerd met roerbakgroente
en gele rijst

€ 12,75

Gestoofde champignons met een groentemix en verse pasta

€ 13,50

Naast de hoofdgerechten van deze kaart serveren we dagelijks een wisselende dagschotel
met de keuze uit een vis- of vleesgerecht à € 12,75

Nagerechten:
Coupe van verse fruitsalade, bosvruchten-yoghurtijs en slagroom

€ 6,75

Compositie van verse meloen en meloenijs, bosvruchtensaus en slagroom

€ 6,75

Parijse soes gevuld met aardbeien- roomijs, mangosaus en slagroom

€ 7,25

Duo van brownie met amarenen-kersenijs, vanillesaus en slagroom

€ 7,25

Puntjes spekkoek met vanille-roomijs-ijs, chocoladesaus en slagroom

€ 7,50

