


www.debosrust.be
 Tel. +32 3 677 01 24

Volg ons op onze Facebook pagina of website.

De Bosrust 
Kleine Horendonk 8, 2910 Essen

Tel: +32 3 677 01 24
Mail: info@debosrust.be

Website: www.debosrust.be

Tafels met meer dan 8 personen, 
gelieve maximum 3 verschillende 

voorgerechten, hoofdgerechten en/of 
nagerechten te bestellen.

Er wordt steeds per tafel afgerekend.

Voor al uw feesten kan u bij ons terecht, 
vraag naar onze feestbrochure.



Corsendonk Premium Pils 25 cl € 2,50

Corsendonk Premium Pils 33 cl € 3,30

Corsendonk Premium Pils 50 cl € 4,90

Corsendonk Blond 33 cl € 3,90

Corsendonk Bruin 33 cl € 3,90

“Bolleke” De Koninck 25 cl € 2,90

Kriek Liefmans (seizoen) 33 cl € 3,30

Bieren Van’t Vat

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.



Tempelier 33 cl € 3,90

Blanche de Namur 25 cl € 2,80

Blanche de Namur Rosé 25 cl € 2,80

Corsendonk Agnus Tripel 33 cl € 3,90

Geuze Lambic 25 cl € 2,80

Kriek Lambic 25 cl € 2,80

Jupiler N.A. of ander alcoholvrij bier 25 cl € 2,60

Duvel 33 cl € 3,90

Deugniet 33 cl € 3,90

Kwaremont 33 cl € 3,90

Westmalle Dubbel 33 cl €  3,90

Westmalle Tripel 33 cl €  3,90

Bieren op Fles

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve 
maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.



Waters
Taunusquelle plat 25 cl € 2,70
Taunusquelle plat 75 cl € 6,50
Taunusquelle bruisend 25 cl € 2,70
Taunusquelle bruisend 75 cl € 6,50

Vruchtensappen
Looza  €  2,70
Sinaasappel - Appel - Appel-kers 
Pompelmoes - Ace - Tomaat

Frisdranken
Pepsi € 2,70
Pepsi Max € 2,70
Coca-Cola Zero  € 2,70
Sisi (sinaasappellimonade)  € 2,70
7Up € 2,70
Schweppes Tonic  € 2,70
Schweppes Agrum  € 2,70
Gini  € 2,70
Canada Dry € 2,70
Lipton Ice Tea / Green € 2,90
Pomton (pompelmoes, tonic) € 5,40
Glas melk € 2,50
Cécémel € 2,70
Fristi  € 2,70Milkshakes
Vanille € 5,00
Chocolade € 5,00

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve 
maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.



Warme Dranken
Koffie espresso € 2,80

Koffie décafiné € 2,80

Mokka € 2,80

Cappuccino / melk € 3,10

Weense koffie / room € 3,10

Latte Macchiato € 3,10

Warme chocolademelk “Cécémel” € 2,70

Warme chocolademelk “Cécémel” met slagroom € 2,90

Internationaal
Irish koffie (Whisky)  € 7,50

Italian koffie (Amaretto)  € 7,50

Hasseltse koffie (Jenever) € 7,50

French koffie (Cognac)  € 7,50

French lady (Grand Marnier)  € 7,50

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve 
maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.



   Revolution tea  assortiment
English Breakfast Tea (zwarte thee)   € 2,80

Sweet Ginger Peach Tea (zwarte thee)   € 2,80

Organic Green Tea (groene thee)   € 2,80

White Pear Tea (witte thee)   € 2,80

Blackberry Jasmine (vruchtenthee)   € 2,80

Southern Mint Herbal Tea (kruidenthee)   € 2,80

Rozenbottel  €  2,80

Rooibos €  2,80

Thee met citroen  €  2,80

Verse Muntthee (muntblaadjes) op=op  €  3,90

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve 
maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.



     Huiswijnen & Trendy bubbels

Witte wijn glas € 4,60

 0,5 l € 18,10

 fles € 22,00

Zoete witte wijn glas € 4,60 

 fles € 22,00

Rode wijn glas € 4,60

 0,5 l € 18,10

 fles € 22,00

Rosé wijn glas € 4,60

 fles € 22,00

Cava “Brut” wit glas € 6,50

Cava “Brut” wit fles € 29,50

Cava “Brut” rosé fles € 35,00

Huischampagne Charles Mignon “Brut” (1er Cru) fles € 50,00

Champagne Piper-Heidsieck “Brut” fles € 72,00



Witte wijnen
Sancerre La Guiberte – “Sauvignon Blanc” (Loire, Frankrijk)  fles € 38,00

Balthazar Fry – “Pinot Gris Réserve” (Alsace, Frankrijk)  fles € 29,00 

Zonnebloem – “Chardonnay” (Zuid-Afrika)   fles € 27,00

Bovlei – Special Late Harvest – “Chenin Blanc” (Paarl, Zuid-Afrika)  fles € 25,00

Castillo de Molina – “Sauvignon Blanc Reserva” (San Pedro, Chili)  fles € 29,00

Elevado Selected White – “Sauvignon Blanc, Chardonnay” (Argentinïe) fles € 25,00

Rode wijnen
Castillo Real Roble – “Región de Murcia” (Spanje)  fles € 24,00     

Paso el Portillo – “Selected Red” (Mendoza, Argentinië)  fles € 24,00    

Primitivo del Salento – “Cantina Boccantino” (Puglia, Italië)  fles € 24,00   

Les Granges Des Domaines de Rothschild – “Haut-Médoc” (Bordeaux, Frankrijk)  fles € 38,00   

Château de la Vieille Eglise – “Saint-Emilion Grand Cru” (Bordeaux, Frankrijk) fles € 44,00

Sancerre La Guiberte – “Pinot Noir” (Loire, Frankrijk)  fles € 37,00

Wijnen



 

                        Gins
Hendrick’s & Tonic  € 12,00
Beefeater & Tonic  € 11,00
Tanqueray & Tonic  € 12,00
Pimm’s o’clock €  10,00

                    Digestieven
Amaretto  € 6,50
Limoncello  € 6,50
Grand Marnier / Cointreau  € 7,00
Sambuca  € 6,50
Baileys  € 7,00
Cognac Courvoisier VSOP € 8,50
Calvados Boulard  € 8,50

Martini Bianco / Rosso / Rosato  € 4,50
Porto rood / wit  € 4,50
Sherry dry / medium  € 4,50
Kir  € 4,80
Kir Royal  € 6,80
Campari / orange / soda  € 6,00
Pineau des Charentes  € 4,50
Ricard met water en ijs  € 5,00
Jenever – Jonge Bols / Oude Bols  € 4,50
Jenever “Filliers”  € 5,00
  rode bes / appel / citroen / chocola
JB & Jack Daniels  € 7,00
Bacardi Rum  € 7,00
Gin  € 7,00
Wodka Smirnoff  € 7,00
Sangria rood / wit (seizoen) glas  € 6.20
Sangria rood / wit (seizoen) fles  € 17.60

Supplement grenadine  € 0,50
Supplement frisdrank  € 2,00

Apero en sterke dranken

ALCOHOLVRIJ

Crodino  € 4,00

Mocktail €  8,00



               Fingerfood
Bitterballen “Kwekkeboom” (10 stuks)  € 7,50

Marokkaanse keftaspiezen met yoghurtsalsa  € 7,90

Verse kibbelingen met tartaarsaus € 8,00

Warme nachos met salsa en kaasdip  € 7,00

Portie loempia’s met chilisaus (10 stuks)  € 8,00

Portie mini-frikandel (10 stuks)  € 7,00

‘’De Bosrust’’ portie gemengd (warm & koud)  € 14,00

Tapas: tapenade van olijven, tzatsiki, hummus en papadums € 10,00
 
Portie kaas en salami  € 6,50

              Burger Bar 
Classic burger Black Angus:  € 15,95 
  rundsburger met cheddar, sla, rode ui, verse ketchup 

Fishburger kibbeling:  € 15,75
  met een tartaar van kappers en ansjovis met zoetzure ui  

Mexican burger: met pulled pork, cheddar, BBQ-saus, rode ui, sla € 15,75

Veggie burger: met falafal, hummus, rode ui, rucola € 14,95

Tunaburger: met kort gegrilde tonijn, rucola, tomaat, wasabimayonaise € 22,75

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.



              Snacks
                                                  (11 u. tot 18 u.)

Croque uit het vuistje  € 4,60

Croque monsieur garnituur  € 6,40

Croque madame (dubbel spiegelei) garnituur  € 7,80

Toast gerookte zalm, sjalot, peterselie, citroen € 11,60

Uitsmijter met kaas en ham € 9,80

Club Toast met gegrilde kipfilet, spek, sla, tomaat, cocktailsaus  € 11,80

Wrap met pulled pork, cheddar, BBQ-saus, rode ui, sla, jalapeño € 9,80

Broodje dubbele kroket met mosterd € 8,80

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve 
maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.

Suggesties



            Salades
Salade van warme geitenkaas met spek,  € 17,00

   appel, noten, honing/yoghurtdressing  

Salade mozzarella, tomaat, basilicum en balsamico €  17,00

Classic Caesar salad met kip,  €  18,00

   croutons, parmezaan, ansjovis 

Japanse Niçoise met sashimi tonijn  €  22,75

Thai beef salade met oosterse groenten, komkommer, sesam €  17,50

             Pasta
Spaghetti bolognaise  € 13,00

Lasagna bolognaise  € 13,50

Gewokte noedels rode curry, kokos met kip € 16,95

Gewokte noedels groene curry, kokos met scampi  € 16,95



               Vegetarisch

Veggieburger met falafal, hummus, koriander en munt € 14,95

Vegetarische lasagna  € 15,00

Gewokte noedels rode of groene curry € 13,95

   met kokos en Thaise groenten

                        Voorgerechten
Tomatensoep met balletjes (mascarpone)  €  5,95

Ambachtelijke kaaskroketten met garnituur € 12,95

Ambachtelijke garnaalkroketten met garnituur € 14,95

Ambachtelijk “Duo” van kaas- en garnaalkroketjes € 13,95

Rundscarpaccio met rucola, parmezaan en extra vierge olijfolie € 13,95

Japanse Niçoise met sashimi tonijn € 16,50

Tartaar van Schotse zalm, Granny Smith, zure room, bieslook en citroen € 13,95

Escargots met Roquefort-roomsaus € 12,95

Scampi's in lookboter (6 stuks) € 13,95



         Vleesgerechten
Gegrilde entrecôte (350 g)  € 23,50
   met saus naar keuze en witloofslaatje

Gegrilde steak (250 g) met saus naar keuze en sla   € 22,50
   
Huisbereid “koninginnenhapje” van hoevekip met sla  € 16,50

Huisbereid rundsstoofvlees met witloofslaatje  € 16,50

Vers gemalen steak (koude rundstartaar) met garnituur en frietjes € 19,50

          Visgerechten
À la minute gerookte zalmmoot € 21,50
   met geplette aardappelen, mosterd en tuinkruiden

Kabeljauw met crumble van basilicum, € 24,95
   panko, tomatenroomsaus en aardappelpuree

Scampi van de chef (10 stuks) € 20,50

Scampi lookboter (10 stuks)  € 20,50

SUPPLEMENTEN:  gewokte groenten / frisse salade  € 4,40 

SAUZEN:            pepersaus / béarnaise / champignon  € 2,50
                        lookboter / Roquefort  

BIJGERECHTEN:   frieten / puree / kroketten / pasta  € 2,50
                        gepofte aardappel in de schil 

       Specialiteiten
                RIB’Z & CHICK’Z 

                       (geserveerd met een gepofte aardappel)

Spare ribs “Thai” BBQ style,   € 19,80
   licht en zoet met zoetzure sla

Spare ribs “Mexicano” BBQ style,  € 19,80
   jalapeños en gegrilde maïskolf

Spare ribs, traag gegaard € 19,80
   met glaze van ahornsiroop en kruiden

Butterfly chicken ‘’natuur’’ met appelmoes € 14,00

Butterfly chicken “Thai Style”,   € 14,50
   licht en zoet met zoetzure sla

Butterfly chicken “Mexicano”  € 14,90
   met jalapeños en gegrilde maïskolf

Tafels met meer dan 8 personen, gelieve 
maximum 3 verschillende gerechten te bestellen.



Kindercroque uit het vuistje (tosti kids) €  4,30

Boke met choco of confituur € 4,30

Kinderspaghetti € 7,50

Fishsticks, huisgemaakte tartaar, komkommer, tomaat en frietjes € 7,50

Kipfilet met frietjes en huisgemaakte appelmoes  € 7,50

Vleeskroketjes met frietjes en sla  € 7,50

Frikandel met frietjes en sla € 7,50

Kinder “Koninginnenhapje” met sla en frietjes € 7,50

Bakje “Belgische” frietjes met saus € 3,50

Supplement saus  € 0,50

Kindergerechten (tot 12 jaar)



Zoetigheden & Desserts

P A N N E N K O E K E N  (13 u. tot 17 u.)
Kinderpannenkoek met suiker, siroop of confituur €  3,00
Pannenkoeken met suiker, siroop of confituur  €  4,50
Pannenkoek “mikado” (chocoladesaus en ijs) €  7,50

W A F E L S  (13 u. tot 17 u.)
Brusselse wafel met suiker  €  5,00
Brusselse wafel met slagroom  €  6,50
Brusselse wafel met slagroom en aardbeien (seizoen) €  9,50

D E S S E R T S  (hele dag door verkrijgbaar)
Chocomousse  € 6,50
Poffertjes € 4,50
Moelleux van chocolade  €  9,50
Warme appeltaart met suiker  € 5,00
Koffie met vers gebak van de dag (op = op)  € 6,50

Ambachtelijk ijs
Coupe vanille / chocolade / mokka / suggestie ijs (3 bollen)  € 5,20
Coupe dame blanche / dame noir  € 6,50
Coupe brésilienne / warme krieken € 6,50
Coupe aardbei (seizoen)  € 9,00

Supplement: slagroom / bol ijs  € 1,50 

Onze ontbijten 
enkel op reservatie op zaterdag, zondag 

en feestdagen vanaf 10.30 u.

In alle rust genieten van een heerlijk ontbijt in een groene oase. Het moet zo 
ongeveer de mooiste manier zijn om de dag te beginnen. Gelegen in een 
prachtige omgeving is "De Bosrust" dan ook de perfecte locatie om te 
genieten van een uitgebreid ontbijt. Het ontbijt omvat een brede waaier 
aan klassiekers zoals heerlijk bruin brood, croissants, een eitje, fruitsap en tal 
van andere verwennerijen. Bij een luxe ontbijt in onze zaak horen natuurlijk 
ook lekkere gerookte zalm, cava en andere lekkernijen.
Heerlijke ontbijtformules en een groene, rustgevende omgeving zijn natuurlijk 
al grote troeven. Toch is een vriendelijke bediening met een knipoog en een 
glimlach onmisbaar om van uw ontbijt een ware ervaring te maken. Dit weet 
het personeel als geen ander en daarom staan zij, elke ochtend opnieuw, 
paraat om uw ontbijt tot een onvergetelijke ervaring te maken.

Standaard Ontbijt 

€  16,80 p.p.

• Koffie of thee
• Vers fruitsap
• Omelet natuur
• Yoghurt
• 2 pistolets
• Croissant
• Confituur
• Ham/kaas
• Boter
• Stukje suikerbrood

Luxe Ontbijt

€  19,00 p.p.

• Koffie of thee
• Glaasje cava
• Vers fruitsap
• Yoghurt/vers fruit
• 2 pistolets
• Bruin brood
• Omelet/spek
• Croissant
• Brie
• Gerookte zalm
• Ham/kaas
• Confituur
• Boter
• Stukje suikerbrood

Kinderontbijt

€  7,50 p.p.

• Drankje naar keuze
• 2 sneetjes brood
• Croissant
• Confituur/choco
• Zachtgekookt eitje



Menukaarten, Placemats,
Drukwerken, Immomappen

M. +32  11 79 24 43
info@publilemon.be
www.publilemon.be




