
WELKOM IN BRASSERIE DE BOSRUST!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUKAART 
 

 

 

 

 

 

De Bosrust  

Klein Horendonk 8, 2910 Essen 

Tel: +32 (0)3/677.01.24 

Mail: info.debosrust@gmail.com 

Website: www.debosrust.be 

 

 Tafels met meer dan 8 personen, gelieve maximum 3 verschillende voorgerechten, 

hoofgerechten en/of nagerechten te bestellen. 

 Er wordt steeds per tafel afgerekend. 

mailto:info.debosrust@gmail.com
http://www.debosrust.be/


Fingerfood 
 

Bitterballen “Kwekkeboom” (10 stuks)       €7.40 

Kipsaté met pindasaus “Thai Style” (8 stuks)      €8.20 

Verse kibbelingen met tartaarsaus       €8.00 

Nachos warm met salsa en kaas dip       €7.00 

Loempia’s met chilisaus (10 stuks)       €8.00 

Mini-frikandel (10 stuks)        €7.00 

‘’De Bosrust’’ portie gemengd (warm/koud)      €14.00 

Boeren ‘’tapas’’  (Salami, kop, pickles, paté, ham, kaas, brood)    €12.00 

Versneden ribben met dip        €12.00 

 

Burgers 
 

“Beef Burger” met cheddar, sla, chili, munt, rode ui, verse ketchup   €15.00 

Visburger gepaneerd met een tartaar van kappers en ansjovis met zoetzure ui  €14.75 

“Mexican Burger” met pulled pork, cheddar, BBQ-saus, rode ui, sla   €14.75 

(Deze gerechten worden geserveerd tussen een pain Bagnat ‘Nice’) 

 

Snacks (11u. tot 18u.) 
                                                         

Croque uit het vuistje         €4.60 

Croque monsieur garnituur        €6.40 

Croque madame garnituur        €7.80 

Croque gegrilde kipfilet, cheddar, tomaat      €9.80 

Uitsmijter met kaas of ham of beide met zijn garnituur     €9.80 

Club Toast met gegrilde kipfilet, spek, sla, tomaat, cocktailsaus    €9.80 

Broodje dubbele kroket met mosterd       €8.80 

Wrap gerookt/gekruid kippenwit met sla en yoghurt/honing dressing   €9.80 

Supplement: sla, brood of ei        €1.50  



Salades       
 

Klein/groot                                                                                             

Salade van warme geitenkaas met spek, appel, noten, honing/yoghurtdressing  €12/16 

Salade “Caesar” met kip, croutons, parmezaan, ansjovis     €12/16 

Salade van “Burrata kaas” met tomaten, basilicum, ui, balsamico vinaigrette  €13/17 

Warme salade “Thai beef” met Oosterse groenten, komkommer, sesam   €13/17 

 

Pasta’s 
 

Spaghetti Bolognaise         €11.50 

Lasagna Bolognaise         €11.50 

“Mie” rode curry, kokos met kip en gewokte  groenten     €14.50 

“Mie” groene curry, kokos met scampi en gewokte groenten    €14.50 

 

Vegetarisch 
 

Linguini met rucola, tomaten, mozzarella, basilicum     €15.00 

Veggieburger met quorn, cheddar, sla, tomaat, zoetzure ui, yoghurtdressing  €15.00 

“Mie” rode of groene curry met kokos en gewokte groenten    €14.50 

 

Voorgerechten 
 

Tomatensoep met balletjes        €6.50 

Ambachtelijk kaaskroketje met zijn garnituur      €11.30 

Ambachtelijk garnaalkroketje met zijn garnituur      €11.80 

Ambachtelijk “Duo” van kaas- en garnaalkroketjes     €11.80 

Carpaccio gemarineerde zalm met een fris slaatje     €14.80 

Carpaccio van Runds “capriani classico” met sla, parmezaandressing                    €13.80 

Scampi v/d chef  (6 stuks)        €14.80 

Scampi lookroom  (6 stuks)        €13.80 



Hoofdgerechten 
 

Gebakken “Entrecote” met saus naar keuze en witloofslaatje    €23.50 

“Steak” met saus naar keuze en sla       €20.50 

Huisbereid “Koninginnenhapje” van hoevekip met sla     €14.50 

Huisbereid Rundsstoofvlees met witloofslaatje      €14.50 

Op vel gebakken Zalm met een dillesaus en warme groenten    €20.00 

Scampi v/d Chef (10 stuks)        €20.80 

Scampi lookroom (10 stuks)        €19.80 

 

Supplement te verkrijgen :    

Warme groenten / Gemengde sla       €4.40 

Sauzen: Pepersaus / Béarnaise / Champignon / Lookboter    €2.50 

Bijgerechten: Frieten / Puree / Kroketten / Pasta / Gepofte aardappel in de schil  €2.50 

 

RIB’Z & CHICK’Z (specialiteit van het huis) 

 

Spare-Ribs “Thai” BBQ style, licht en zoet met gemengde cashewa-sla   €19.80 

Spare-Ribs “Mexicano” BBQ style, jalapeños en gegrilde maïs kolf   €19.80 

Kip uitgebeend ‘’natuur’’ met witloofslaatje      €16.60 

Kip uitgebeend “Thai Style”, licht en zoet met een cashew-sla    €18.60 

Kip “Mexicano” met jalapeños en gegrilde maïs kolf     €18.60                                              

 

 

Om een optimale smaaksensatie te ervaren, raden wij u aan om bij de Rib’z & Chick’z een gepofte 

aardappel in de schil te nemen, uiteraard heeft u ook de keuze uit andere bijgerechten. 

 
 

 

 

 



Kindergerechten (tot 12 jaar)  
 

Boke met choco of confituur         €4.30 

Kinderspaghetti          €7.50 

Kinderribbetjes          €7.50 

Kinderkip met appelmoes        €7.50 

Vleeskroketjes met frietjes en sla       €7.50 

Frikandel met frietjes en sla        €7.50 

Kinder “Koninginnenhapje” met sla       €7.50 

Bakje “Belgische” frietjes met saus       €3.50 

Supplement saus         €0.50 

 

Zoetigheden (13u. tot 18u.) 
 

Kinderpannenkoek (suiker, siroop, confituur)      €3.00 

Pannenkoeken (suiker, siroop, confituur)      €4.50 

Pannenkoek “Mikado” (chocoladesaus en ijs)      €7.40 

Brusselse Wafel met suiker        €5.00 

Brusselse Wafel met slagroom        €6.50 

Brusselse Wafel met slagroom en aardbeien    (seizoen) €9.00 

 

Desserts (Ambachtelijk ijs) 
 

Coupe Vanille / Chocolade / Mokka / Suggestie ijs     €5.20 

Coupe Dame Blanche / Dame Noir       €6.20 

Coupe Brésilienne/warme krieken       €6.20 

Coupe Aardbei        (seizoen) €9.00 

Crème brûlée          €7.40 

Appeltaart warm met suiker        €6.40  

Appeltaart warm met bol ijs, slagroom en crumble van speculoos                                           €8.40 

Supplement slagroom/bol ijs        €1.50 



 

Lekker komen ontbijten, kan u komen doen in de weekends of op feestdagen van 10u. tot 

11u., dit enkel op reservatie. De suggesties en prijzen kan u bekijken op onze site 

www.debosrust.be of vraag een feestbrochure aan iemand van ons Bosrust Team.  

 

 

 

 

 

http://www.debosrust.be/

