BESTELLEN?
Reserveren kan telefonisch via nummer: 0528 25 12 46
of via whatsapp: 06 41 00 08 15

WE ARE

SMOKERS
LOW & SLOW
Een deel van onze gerechten wordt bereid op onze smoker.
Daarbij gebruiken we de zogenoemde low-and-slowtechniek. Het product wordt hier op lage temperatuur
meerdere uren langzaam gegaard en gerookt.
Met als voordeel dat het een intensere smaak krijgt én
heerlijk sappig blijft! Amerikaanse stijl met een Drentse
twist.

Onze ProQ BBQ stoken we op met het beste Cubaanse
houtskool en Drents eikenhout. Dit zorgt voor een intense
en authentieke smaakbeleving, waardoor het product
volledig tot zijn recht komt.

NIEUWSGIERIG?
Ontdek zelf de fantastische smaak! In de afhaalkaart
hebben we alle gerechten, die bereid zijn op onze
smoker, gemarkeerd met een

AFHAALGERECHTEN
Alle afhaalgerechten worden geserveerd met friet,
gebakken aardappelen, warme groenten en
rauwkostsalade.

MEXICAN TORTILLA

20,-

SATÉ VAN DE HAAS

20,-

Pulled chicken van de smoker met gemengde kaas,
zoete salsa, zure room en salade, geserveerd in een
tarwe tortilla.

Oosters gemarineerde varkenssaté, krokant gefrituurde
uitjes, atjar, kroepoek en satésaus.

HONCHO

22,-

Gegrilde varkenshaas gevuld met gebakken spek, ui en
champignon, en gegratineerde brie.

SPARERIBS

The best in town! Zoet, pittig of normaal.

MIXED GRILL CHOPPER

25,-

Spareribs, gerookt buikspek, smokey wing, black angus
biefstukje en texas style worst geserveerd met BBQsaus en knoflooksaus.

BOERENSCHNITZEL

22,-

Met gebakken spek, ui en champignon
en champignonsaus.

HEJ NOG VLEIS IN DE PANNE?

22,-

Een combinatie van spareribs en smokey wings,
geserveerd met knoflooksaus.

= vegetarisch (mogelijk)

= bereid op onze smoker

SMOKEY SALMON

25,-

Warm gerookte zalmfilet met een kruidendakje en
spinazieroomsaus.

GEGRILDE HALLOUMI

23,-

Cypriotische kaas met geroosterde groenten en
chipotlemayonaise.

ROOK IN ‘T OOG

29,-

Weiderund • 300 gr.
Gerookte ribeye met hempsaus (een frisse mayonaise
op basis van hennepolie).

RUMPSTEAKS

Black Angus Steak (200 gram). Een malse
rumpsteak van Creek Stone Farms USA.

BOSCHZICHT STEAK

24,-

Malse Black Angus Rumpsteak • 200 gram.
Met gebakken spek, ui en champignons.
Geserveerd met kruidenboter.

PEPERSTEAK

24,-

ITALIAN BEEF

25,-

SURF & TURF

27,5

Malse Black Angus Rumpsteak • 200 gram.
Gebakken in zwarte peper met pepersaus.

Malse Black Angus Rumpsteak • 200 gram.
Met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaat en balsamicodressing.

Malse Black Angus Rumpsteak • 200 gram.
Met knoflookgamba’s en zoetzure saus.

KOUDE SAUS

1,00

Keuze uit mayonaise, ketchup, BBQ-saus,
hempsaus en knoflooksaus.

LEKKER VOOR ERBIJ
MANDJE STOKBROOD

5,5

Met kruidenboter.

BROODMANDJE SPECIAAL

12,5

Voor 2 personen: diverse broodjes met tapenades
en kruidenboter.

KNOFLOOKBROOD

7,5

2 zachte briochebollen gevuld met knoflookboter
gegratineerd met kaas.

NACHO’S

12,-

Met pulled pork, gemengde kaas, zure room en salsa.

SMOKEY WINGS

11,-

Op appelhout gerookte kippenvleugels.
Geserveerd met pikante salsa.

PADDO’S VAN AALTJE

11,-

Gefrituurde champignons in bierbeslag,
gegratineerd met oude kaas.

KOUD GEROOKTE ZALM

15,-

Met een crème van avocado, eiersalade en een
krokant van maistortilla.

CARPACCIO VAN GEROOKTE RIBEYE

Met Amsterdamse ui, cashewnoten, mosterddressing en krokant van Parmezaanse kaas.

DRENTSE MOSTERDSOEP

7,5

Met droge worst en bieslook.

TOMATENSOEP

7,5

WARME SAUS

2,00

Met ballen.

Champignonsaus, pepersaus, satésaus
en Irish stoutsaus.

14,-

BURGERS

Geserveerd met friet en mayonaise.

BOSCHZICHT BURGER

19,5

Aberdeen Angus burger • 180 gr.
Met gemengde kaas, gebakken spek ui en
champignon, BBQ-saus en frisse mayonaise.

ZWIENTIE TIKK’N

21,5

Aberdeen Angus burger • 180 gr.
Afgetopt met pulled pork, rode ui, gemengde kaas,
BBQ-saus en hempsaus.

KIP BURGER

19,5

Krokante kip burger met tomaat, mango chutney
en chipotlemayonaise.

AVOCADO BURGER

19,5

Avocado burger met rode ui, tomaat, salsa
en tortilla chips.

MAALTIJDSALADES

Geserveerd met friet of brood met roomboter.

CARPACCIO SALADE

22,-

CAESAR KIP SALADE

22,-

Carpaccio van gerookte ribeye met Amsterdamse
ui, cashewnoten, mosterddressing en Parmezaanse
kaas.

Salade van krokante kip reepjes, tomaat, ei en een
zoete salsa.

ZALMSALADE

23,-

Koud gerookte zalm, eiersalade, komkommer
en rode ui.

AVOCADO SALADE

20,-

Krokante avocado reepjes, pico de gallo (Mexicaanse
tomatensalade) en chipotlemayonaise.

SNACKS
FRIET

KLEINE ZAK 3,- / GROTE ZAK 6,-

FRIKANDEL

2,-

Op een broodje: 4,-

KROKET

2,1

Op een broodje: 4,2

KIPNUGGETS

2,-

VAN DOBBEN BITTERBALLEN

6,-

8 stuks met Zwolse Mosterd.

WARME BITTERGARNITUUR

9,-

10 snacks met chilisaus en honing-mosterdsaus.

SPARERIBS

The best in town! Zoet, pittig of normaal.
400 GR • 22,-

700 GR • 25,-

ZOETE GERECHTEN
BOEREN APPELTAART

4,5

Met amandelschaafsel en slagroom.

CHOCOLADE BROWNIE

4,5

Met chocoladesaus en slagroom.

CHEESE CAKE

5,5

Van kokos, witte chocolade en kersen.

BRUSSELSE WAFEL

5,5

Met warme kersen en slagroom.

HOTEL
Boven ons restaurant en eetcafé hebben wij een
gemoedelijk 3-sterren hotel.
Alle hotelgasten kunnen gebruik maken van het
gezellige, overdekte dakterras op het zuiden.
Vanuit hier heeft u een prachtig uitzicht over het
boerenlandschap.
‘s Morgens kunt u van 7.30 tot 10.00 uur genieten van
een heerlijk Drents ontbijt. Ook verzorgen wij
ontbijt- en lunchpakketten.
Alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer,
televisie en draadloos internet. Daarnaast hebben wij
een afgesloten motor- of fietsenstalling.

...komt d‘r in!

Tied en zin...

Zuidwolderweg 38
7932 PR, Echten

www.boschzicht.nl

