
Wees van harte welkom bij Bosrestaurant Overberg voor een 
lekkere lunch na een sportieve ochtend, een uitgebreid a la carte diner of kop 

koffie met een punt seizoensgebak.

Voor bij de borrel

Bieren

Brood met kruidenboter en aioli € 5,00

Ambachtelijke bitterballen 8 stuks € 7,50

Bittergarnituur 8 stuks € 7,50

Nacho’s uit de oven met kaas, tomaat en dips € 9,50

Kaasplank met Hollandse en Franse kaas € 11,50

Oude kaas met Chorizo worst en olijven € 9,50

Heineken pilsener € 3,20 € 4,00 € 6,00

Brand Weizen € 4,00

Affligem Blond € 4,50

Fles € 4,50

Birra Moretti € 3,75

Brand IPA € 4,50

Affligem Belgisch wit € 4,75

Van de tap klein medium groot Affligem Trippel € 5,00

Affligem dubbel € 5,00

Texels Skuumkoppe € 4,75

Mort Subite kriek lambic € 4,50

Heineken 0,0 € 3,25

Amstel Radler 0,0 € 3,75

Brand Weizen 0,0 € 4,50

Affligem blond 0,0 € 4,50

Wijnen wit glas fles

Frankrijk · La Campagne Sauvignon Blanc
Deze Sauvignon Blanc, met opwekkende aroma’s van ananas, 
lychee en mango, verpakt in sappige zuren. Mooi als aperitief en bij 
salades, gegrilde groenten en pittig gekruide gerechten

€ 4,75 € 28,00

Italië · Pinot Grigio
Sappig wit van de Pinot Grigio uit het warme Sicilië. Puur en fris van 
stijl, met rijke aroma’s van appel en peer.

€ 5,00 € 29,00

Wijnen rood
Frankrijk · La Campagne 
Een lange schilweking maakt deze Merlot geconcentreerd en vol van 
smaak. In de neus domineren aroma’s van cassis, frambozen, vanille en 
kruiden. De smaak is volfruitig, met rokerige spicy tonen.

€ 4,75 € 28,00

Italië · Famiglia Castellani Duca Sargento
Een rijpe en fluweelzachte wijn uit de hak van Italië. Vol, warm en 
krachtig, met aroma’s van zongerijpt fruit, kruiden en stevige tannines.

€ 5,00 € 29,00

Wijnen rose
Frankrijk · Inspiration by Chloé Rosé  
Grenache, Shiraz, Carignan, Cinsault Deze prachtige zalmroze rosé 
is verrassend vol en zacht van smaak met een fruitige, licht kruidige 
karakter

€ 4,75 € 28,00

Lekkere koffie
Irish Coffee met Ierse Whiskey € 8,00

French Coffee met Grand Marnier € 8,00

Spanish Coffee met Tia Maria € 8,00

Baileys Coffee met Baileys € 8,00

Italian Coffee met Amaretto € 8,00



Voorgerechten Hoofdgerecht

Desserts

Brood plank met kruidenboter en aioli € 5,00

Romige tomatensoep met groene pesto € 7,00

Soep van bloemkool met geroosterde amandel € 7,00

Salade Caprese met balsamico siroop € 7,00

Gebakken champignons afgeblust met witte wijn € 8,00

Italiaanse bruschetta met tomaat en basilicum € 8,00

Gerookte zalm met limoen creme € 11,50

Carpaccio met truffel mayonaise en geroosterde noten € 11,50

Sate van kippendij met huisgemaakte pindasaus € 18,50

Risotto met oesterzwam en spinazie € 18,50

Zacht gegaarde shortrib in eigen jus € 20,00

Kalfsschnitzel met romige champignonsaus € 20,00

Gegrilde kalfsentrecote met kruidenboter € 23,50

Gebakken kabeljauw geserveerd met een zomerse tomatensaus € 21,50

Vis van de week met wisselende garnituren weekprijs

Dame blanche met vanille ijs en chocolade saus € 7,00

Parfait met caramel saus en gesuikerde noten € 7,00

Citroensorbet € 7,00

Creme brulee met bol kaneelijs € 9,00

Kaasplank met Hollandse en Franse kaas € 11,50

TIP IN DE OMGEVING : Maak een rustgevende wandel- of fietstocht in de  

bossen of geniet van een sportieve mountainbiketocht. Huur een kano om de 

natuur vanaf het water te beleven. 

geserveerd met friet en salade Lunch

Carpaccio met truffelmayonaise € 9,50

Gerookte zalm € 9,50

Warme brie uit de oven met honing en walnoten € 9,50

Boerenkaas en achterham € 9,00

Warme beenham met honing mosterd saus € 10,00

12 uurtje met tomatensoep, broodje kroket en gebakken ei € 9,50

Uitsmijter ham en kaas € 9,00

Uitsmijter met spek en champignons ui € 9,50

2 krokketten op brood € 9,00

Tomatensoep met een snee brood € 7,00

Salade met geitenkaas kroketjes € 11,50

Salade met gegrilde groenten € 11,00

Salade met carpaccio € 12,00

Tosti ham en kaas € 7,00

Tosti brie € 7,00

keuze uit boeren bruin of wit brood

geserveerd met friet en saladePlate
Kippendij sate € 18,50

Schnitzel met spek champignon en ui € 20,00


