
Menukaart

Café en Theehuis
Bos & Hei



 
































































































 

 
































































































 



 







































































































 5,-
Prijs per 

deelname



Dranken
Warme dranken
Koffie                                                                                                
Koffie Verkeerd                                                                         
Cappuccino                                                                                  
Espresso                                                                                        
Dubbbele Espresso                                                                
Latte Macchiato                                                                       
Latte Macchiato Caramel                                                 
Chai Latte                                                                                     
Thee                                                                                                  
Verse Munt Thee                                                                      
Gember Thee
Warme Chocomel                                                                   
Warme Chocomel met slagroom                                 
Warme Chocomel met Bruine Rum                             
Glühwein                                                                                       
Brazilian Coffee - Tia Maria / Grand Marnier          
French Coffee - Grand Marnier                                       
Irish Coffee - Whisky                                                              
Italian Coffee - Amaretto                       
Spanish Coffee - Tia Maria
                                        

Dranken / frisdranken
Appelsap                                                                                       
Bitterlemon                                                                                 
Capri-Sun                                                                                       
Chaudfontaine blauw/rood                                              
Chocomel                                                                                     
Coca Cola 
Coca Cola Light
Coca Cola Zero                                                                                                                               
Dubbel fris blauw/rood                                                       
Fanta Cassis / Orange                                                           
Fristi                                                                                                 
Gingerale                                                                                      
Fuze Tea / Fuze Tea Green                                                  
Melk                                                                                                  
Red Bull                                                                                          
Rivella                                                                                             
Sprite                                                                                               
Tomatensap                                                                                
Verse jus de orange                                                           

2,25
2,75
2,50
2,25
3,75
3,00
4,00
4,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,50
7,50
3,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

2,50
2,50
2,25
2,50
2,75
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,50
3,00
2,25
3,50
2,75
2,50
2,50
3,00



Bier van de tap
Gerardus Blond
Gulpener Fluit
Gulpener Vaas
Gulpener Seizoensbier

Bier van de fles
Château Neubourgh
Duvel
Gerardus Dubbel
Gerardus Tripel
Gulpener Oud Bruin
La Chouffe
Liefmans fruitesse
Radler 0.0        
Heineken 0.0

Whisky
Black Label 12 Years
Chivas Regal 12 Yea
Dewar’s 12 Years
Four Roses
Jack Daniels
William Lawson’s                                          

Cognac
Joseph Guy v.s.o.p.
Remy Martin v.s.o.p.

Port
Ruby Port

                                                                                   

3,75
2,30
2,50
4,00

3,50
4,00
3,75
4,00
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00

7,00
7,00
6,50
4,50
6,00
4,50

5,00
7,00

4,00



Binnenlands gedistilleerd
Berenburg Sonnema
Ketel 1 Jenever
Bols Oude Graan Jenever
Hoppe Vieux

Buitenlands gedistilleerd
Amaretto                                       
Apfelkorn / Perenkorn
Bacardi Carta Fuego
Bacardi Gold
Bacardi Lemon
Bacardi Oakheart
Bacardi Pine Apple fusion
Bacardi Razz
Bacardi Rum
Havana club 7
Bacardi Rum 8 Años
Baileys
Blue Curacao
Bombay Sapphire Gin
Bombay Sapphire East
Campari
Coebergh
Dutch Drop
Eristoff Red / Vodka
Grand Marnier
Grey Goose Vodka
Jagermeister
Liquer 43
Malibu
Martini Red/Blanco
Pasoa / Pissang Ambon
Safari / Sambuca
Tequila / Tia Maria

                                                                                   

2,75
2,75
2,75
2,75

4,00
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,50
6,00
3,50
3,50
3,00 
4,00
4,00
6,50
4,00
4,00
4,00
4,00 
4,00
4,00
4,00



  

  6,25
  6,25
  0,50
  1,00

10,50

  
  8,25

  8,25

  8,25

  9,25
  
  6,00
  6,50
10,25

  
  3,25
  3,25
  3,25
  3,75
  3,75
  0,50

  
  
  3,50
  3,50
  2,75
  6,00
  3,50
  3,75
  3,75
  4,50
  5,00

Food and Snacks
Een ei hoort erbij
Omelet v/a
Uitsmijter v/a 
Ingrediënten: tomaat, ui, rode ui
Ingrediënten: jonge kaas, oude kaas, ham, spek 

Italiaanse bol wit of polderbol bruin 
(geserveerd met een kleine salade)
- Carpaccio op een bedje van rucola en sla voorzien van
 Parmezaanse kaas, pijnboompitten en een dressing  
 van groene pesto of truffelmayonaise
- Brie met gemengde salade, walnoten, cherrytomaatjes
 en Luikse stroop
- Geitenkaas met gemengde salade, walnoten, cherrytomaatjes  
 en Luikse stroop
- Gezond opgemaakt met gemengde salade, kaas, ham, tomaat,  
 komkommer en ei
- Buffalo Mozzarella op een bedje van rucola en sla met   
 tomaat en groene pesto
- 18 maanden natuurlijk gerijpte Beemsterkaas
- Warme Beenham met honingmosterdsaus 
- Schotse gerookte zalm met gemengde salade, kruidenkaas,  
 rode ui, kappertjes en honingmosterdsaus

Tosti’s (wit & bruin)
Tosti kaas 
Tosti ham en kaas
Tosti kaas tomaat 
Tosti kaas tomaat en rode ui
Vlam tosti
Diversen sauzen:
 mayonaise, ketchup, chilli & curry 

Belegde zachte broodjes
Broodje kaas
Broodje ham
Broodje gekookte ei
Broodje huisgemaakte bal gehakt
Broodje frikandel
Broodje frikandel speciaal
Broodje kroket
Broodje hamburger
Broodje cheeseburger



  
  4,00
  6,50

  4,50
  5,50
  5,50
  6,50
  5,50
  5,50
  5,50

  3,25
17,50

14,50

 
16,50

13,50
 
18,50

22,50 

  5,50 
  6,50
  7,75
  5,50
  5,50
  7,75
  8,25

  2,00
  1,00
 

  3,25
  3,25
  
  0,50
  1,00

Huisgemaakte soepen
(diverse soorten / vraag aan onze medewerkers)
Klein v/a
Groot v/a

Huisgemaakte pannenkoeken
Pannenkoek naturel
pannenkoek kaas
pannenkoek spek
pannenkoek kaas en spek
Pannenkoek Nutella
Pannenkoek Jam
Pannenkoek gekleurde hagelslag

Hoofdgerechten
- Bord patat
- Saté van kippendijen geserveerd met kroepoek, brood
 of patat en salade
- 100% OssenhaasBurger op een bedje van sla met
 gekarameliseerde uien, augurk, tomaat en
 komkommer geserveerd met friet en salade
- 100% OssenhaasBurger 
 (met 18 maanden oude Beemster kaas)
- Halve Gilderhoen Kip geserveerd met friet en salade
 (indien grill aanstaat)
- Ribeye 200gr gebakken in roomboter geserveerd met brood  
 of patat en salade
- Tournedos 200gr gebakken in roomboter geserveerd met  
 brood of patat en salade

Borrelhapjes
Bitterballen (10 st.) 
Bittergarnituur (10 st.)
Kaasstengels (10 st.)
Mini frikandellen (10 st.)
Vegetarische mini loempia’s (10 st.)     
Vlammetjes (10 st.)
Broodplankje geserveerd met 2 soorten brood aioli, 
 tappenade, groene pesto en olijven
Glaasje borrelnootjes
Lays Chips naturel / paprika

Taarten & Vlaaien
Limburgse appelgebak                                                                                                                             
Wisselend assortiment vlaaien en taarten 
 (vraag aan onze medewerkers v/a)
Slagroom
Kinderijsjes v/a



Witte wijn

Casa Albali 2018, Valdepeñas                                                    
Verdejo & Sauvignon Blanc  -  Spanje                                                                                                                                   
Wijn uit het grote Valdepeñasgebied in midden Spanje onder Madrid. 
In de geur veel exotisch fruit. In de smaak intense aroma’s van exotisch 
fruit, citrus en kruiden zorgen voor een zachte en evenwichtige wijn. 
Hints van ananas, peer, appel en een aangename afdronk. 
Relatief lage zuurgraad maar wel lekker fris!

La Villette 2017                                                   
Chardonnay  -  Frankrijk                                                                                                                         
Deze wijn is gemaakt van 100% Chardonnay druiven. De druiven komen 
uit wijngaarden gelegen in het zuidwesten van Frankrijk aan de voet van 
de Pyreneeën gemengd met druiven uit mediterrane kustgebieden. 
De druiven gisten 10 tot 12 dagen op Frans en Amerikaans eiken, waarna 
de wijn nog 6 maanden ‘sur lie’ rijpt. Door de vroege botteling van de 
wijn behoudt deze zijn frisheid en primaire aroma’s. Deze Chardonnay 
is een verfrissende en complexe wijn. De geuren van citroentaart, 
banaan en peer worden gevolgd door de warme geuren van geroosterd 
brood en hints van vanille en geroosterde noten.

Colle Corviano 2016                                                                                         
Pinot Grigio  -  Italië                                                                                                                                     
Pinot Grigio afkomstig uit de streek ten oosten van Verona. Mooie strogele 
kleur en geur van rijp wit fruit. Een zachte, soepele wijn met 
aangename frisheid. Uitstekend bij salades en wit vlees.  

Kalmuck Wachau 2017                                                                                    
Grüner Veltliner  -  Oostenrijk
De druiven voor deze Grünen Veltliner kalmuck WACHAU Federspiel 
komen uit verschillende wijngaarden op de linker oever van de Donau. 
Deze wijn is een klassieke vertegenwoordiger van Wachau, waar men de 
grootste variatie vind in bodem. Deze wijn wordt gemaakt van 100% 
Grüner Veltliner druiven, die met de hand geoogst worden. De fermentatie 
vindt plaats in roestvrijstalen tanks en de wijn rijpt op fijne gist. Complexe 
aroma’s in de neus van zwarte peper en weide bloesems. Deze wijn is 
makkelijk drinkbaar en heeft een goede balans in fruit en zuren. 
Perfect met visgerechten, wit vlees of gewoon solo.        

20,00

22,50

31,50

33,00

4,00

4,25

5,75

6,00

Wijnen & Bubbels



Romanuskellerei
Kabinett, zoet  -  Duitsland                                                                 
Rijke aroma’s van zoet fruit, mooi in balans met frisse tonen van sinaasappel.

Pouilly- Fuissé 2015, Hervé Kerlann                                                                                          
Chardonnay  -  Frankrijk      
Prachtige witte Bourgogne, gemaakt van gemiddeld 40 jaar oude 
wijnstokken. Er worden maar 2000 flessen per jaar van gemaakt. 
Geweldige Chardonnay, die elegant is en mede door de rijping 
op hout toch ook lekker vol smaakt.   

Beach House  Wit                                                                                   
Alcoholfree 0 %                                                                  
Een alcohol vrije wijn, die toch lekker fris en fruitig is en prima past 
bij een mooie zonnige dag op het terras. Wil je geen alcohol, maar toch 
het gevoel dat je wijn drinkt dan is deze perfect voor jou. 
0 % alcohol en slechts 22 calorieën per 100 ml

Rosé

Le Canal 2018
Frankrijk  
Glanzende, lichtroze kleur, met purperen schitteringen. Aroma’s 
van frambozen, met tonen van mineralen en bloemen. Een ronde, 
frisse wijn, met minerale aroma’s. Bij charcuterie (fijnkost), 
zomerse slaatjes, gevogelte, wit vlees, en niet al te sterke kazen 

Domaine de Marchandise 
Côtes de Provence Rosé 2017  -  Frankrijk
Hèt antwoord op rosé’s van grote, dure wijnhuizen. Ongelofelijk zachte 
rosé uit de Provence.  Maar ook levendig, lichtvoetig en droog 
en zelfs ietsjes kruidig.      

20,00

49,50

20,00

21,50

31,50

4,00

4,00



Rode wijn

Allegranza 4,00 20,00
Tempranillo -  Spanje                                                          
De druiven worden handmatig geoogst in september wanneer ze 
optimaal rijp zijn. De druiven weken 48 uur bij een temperatuur van 5ºC. 
De gisting vindt plaats bij een gecontroleerde temperatuur van 24-28ºC 
in RVS tanks. Een deel van de wijn rijpt 2 - 3 maanden in Frans eiken vaten 
voordat de wijn geblend wordt. Heldere robijnrode kleur met paarse reflecties. 
De intense aroma’s doen denken aan zwarte kersen, rijpe aardbeien en tonen 
van exotische kruiden en eucalyptus. In de mond is het een medium droge wijn 
met een medium body en zachte tannine in de lange afdronk.

Today’s Special 5,75 31,50
015 Appassimento  -  Italië 
Gemaakt volgens een vergelijkbare techniek als bij de 
beroemde Amarone. Een deel van de druiven wordt voor 
het wijn maken op bedjes te drogen gelegd. Dan krijgen ze minder, 
maar veel geconcentreerder sap en dat proef je in deze prachtig volle, 
soepele rode wijn. Heerlijk bij vlees van de grill.   

Bourgogne 2015              42,50 
Hervé Kerlann Pinot Noir  -  Frankrijk
Een zijdezachte, kersenrode Bourgogne uit de buurt van het 
dorpje Santenay. Een verfijnde wijn die twaalf maanden op houten 
vaten heeft gerijpt.  Ook prima gekoeld te drinken.



Champagne & Prosecco

Blû Prosecco Frizzante  20cl       8,50
Prosecco is in Italië zeer populair. Veelal wordt de wijn als een feestelijk 
aperitief geschonken maar deze milddroge Prosecco is ook heel geschikt 
als begeleider van voorgerechten en amuses. Prosecco is inmiddels gebonden 
aan een herkomstbenaming. De beste hebben een eigen herkomstbenaming met 
een DOCG status, de eredivisie van de Italiaanse wijnwereld. De wijngaarden 
liggen rond Asolo in de heuvels van Montello in Noord-Italië. De term Frizzante 
geeft aan dat de wijn licht mousserend is. Hierdoor smaakt de wijn wat zachter 
dan een zogenaamde Spumante, de Italiaanse evenknie van de Franse 
Champagne-achtige wijnen. Proefnoititie: Mousserende wijn met een fijn f
loraal en licht fruitig aroma. De smaak zet fris en rond in. De zachte mousse 
zorgt voor een ronde finale.         Culinair: Uitstekend aperitief of met kleine hapjes. 

Moët & Chandon Brut Impérial  75cl     75,00
De Impérial Brut is bij uitstek de verpersoonlijking van de huisstijl 
van Moët & Chandon. Constant van hoge kwaliteit, open en toegankelijk 
in stijl, verfijnd en exclusief in uitstraling. Het ultieme aperitief. Impérial 
Brut refereert aan de prettig droge smaak (Brut) en aan de langdurige voorkeur 
van keizer Napoléon voor de Champagne van Moët & Chandon (Impérial).                                                                                                                      

Moët & Chandon Rosé  Impérial  75 cl  85,00
Dankzij het fruit van de pinot noir bezit deze Rosé Impérial Champagne 
een grote zuiverheid en een soepele en volle smaakstructuur, hetgeen 
zorgt voor een extra zomers karakter. Moët & Chandon Rosé Impérial is 
door zijn fruitige expressie en volle, soepele structuur zowel een verleidelijk 
aperitief als een perfecte begeleider van lichte, mediterrane gerechten

Moët & Chandon Ice Impérial  75 cl  85,00
Moët Ice Impérial is de eerste en enige champagne gemaakt om te drinken 
met ijs! Een nieuwe Champagne ervaring! Maar met de onderscheidende stijl 
van Moët & Chandon, dus met veel fruitigheid, frisheid en elegantie. 
Combineer met een aardbei in het glas tot een bijzonder feestelijk aperitief

Moët & Chandon Nectar Impérial  75 cl  80,00
Moët & Chandon Nectar Impérial is de naam van een excellente Demi-Sec. 
Niet te zoet, maar wel zacht, rijk en vol – bijna sensueel. Door de zoete 
invloeden treden de fruitige aroma’s mooi op de voorgrond. De nobele 
pinot noir geeft de Nectar Impérial een geconcentreerde, rijke smaak 
met tonen van gekonfijt fruit, milde specerijen en honing.



Oud Huizerweg 30 
1411 GZ Naarden

035 525 1561
www.bosenheisint.nl

Maandag - Woensdag  10:00 - 20:00 
Donderdag & Zondag  10:00 - 22:00 
Vrijdag & Zaterdag   10:00 - 02:00 

Café en Theehuis
Bos & Hei


