
Lunchgerechten tot 16:00
Tosti Ham en Kaas  (wit/bruin)    € 3,00
Tosti Zalm en Kaas (wit/bruin)    € 3,50
Broodje bal       € 3,50
Soep van de dag (Informeer de bediening)   € 3,50
Fietslunch       € 5,50
Soep van de dag, pistoletje en kruidenboter.                    

Sandwich gezond      € 5,50
Geroosterde sandwich belegd met sla, ham, kaas, ei, tomaat, 
komkommer, rode ui en verse kruidensaus.                

Sandwich gerookte Kip     € 6,00
Geroosterde sandwich belegd met sla, gerookte kip, ei, tomaat, 
komkommer en verse kruidensaus.            

Sandwich gerookte Zalm    € 6,50
Geroosterde sandwich belegd met sla, gerookte zalm, 
komkommer, dille en kruidenkaas. 

Uitsmijter        € 7,00
Bolletje rundvleessalade, frisse salade, 2 broodjes 
met ham en kaas, 2 gebakken eieren. 

Uitsmijter ‘Reehorst’     € 8,00
Bolletje rundvleessalade, frisse salade, 2 broodjes 
met ham en kaas, 2 gebakken eieren, gebakken spek, 
gebakken ui en gebakken champignons.         

Reehorst Lunch      € 8,50
Soep van de dag, halve sandwich gezond en een 
broodje kroket. 

Kindergerechten vanaf 16:00

Poffertjes       € 3,50
Kaboutermuts      € 4,00
Puntzak friet, kroket of frikandel en mayonaise

Knabbelaar       € 6,00
Friet, drie Spare Ribs en mayonaise.

Kukeleku       € 6,50
Friet, één kipspies met satésaus en mayonaise.
    

Voorgerechten vanaf 16:00

Stokbrood met Kruidenboter    € 2,50
Stokbrood met kruidenboter.      
Soep van de dag      € 3,50
    
Reehorst Salade      € 5,50
Gemende salade, tomaat, komkommer, ei, kaas, croutons,
peterselie en dressing.

Tonijn salade      € 7,00
Gemende salade, tonijn, tomaat, komkommer, rode ui, 
feta en dressing.

Rundercarpaccio      € 8,50
Rundercarpaccio, rucola, parmazaanse kaas en dressing.

Zalmcarpaccio      € 9,50
Zalmcarpaccio, gemende sla, tomaat, kaas en dressing.

Hoofdgerechten vanaf 16:00

Vegetarische Burger *     €  7,50
Broodje vegetarische hamburger.

Spaghetti ‘Bolognese’     €  9,00
Spaghetti, oregano, gehakt, bolognesesaus en kaas.

Spaghetti  ‘Gamba’     € 12,50
Spaghetti met gamba’s, rode peper, knoflook, olijfolie en 
peterselie.

Spare Ribs *       € 12,50
Verse ‘Spare Ribs’ van de slager.

Pangafilet *       € 13,00
Twee Pangafilets.

Kipsaté *       € 13,00
Twee kipspiezen met satésaus.

Wienerschnitzel *      € 13,00
Huisgepaneerde varkensschnitzel in kruidenolie met ei en citroen.

Holsteiner Schnitzel *     € 13,50
Huisgepaneerde varkensschnitzel in kruidenolie met gebakken ham en ei.

Italiaanse Schnitzel *     € 14,00
Huisgepaneerde varkensschnitzel in kruidenolie met oregano, 
salami, rode ui, olijven en kaas.

Reehorst Schnitzel  *     € 14,50
Huisgepaneerde varkensschnitzel in kruidenolie met spek, 
champignons, ui en kaas.

Ossenhaas *       € 19,50
125 a 150 gr. biefstuk van de Ossenhaas.

   

Nagerechten vanaf 16:00

Banaan Royaal      € 4,00
Twee bolletjes ijs, stukjes banaan, saus en slagroom.

Ananas Royaal      € 4,00
Twee bolletjes ijs, stukjes ananas, saus, en slagroom.

Chocolade Royaal      € 4,50
Twee bolletje ijs, chocoladesaus, stukjes chocolade en slagroom.

Advocaat Royaal      € 4,50
Twee bolletjes ijs, advocaat en slagroom.   

Sorbet       € 5,00
Twee bolletjes ijs, fruit, saus en slagroom.

Appeltaart + Ijs      € 5,50
Appeltaart, bolletje ijs en slagroom.

Voor meer informatie over groepsactiviteiten, 
feestjes en cateringen kunt u terecht op:

www.bosrestaurantdereehorst.nl

Informeer de bediening.

De gerechten met een * worden geserveerd met patat, groente en mayonaise


