
Wees van harte welkom bij Bosrestaurant Overberg  
Een rustgevende locatie in een bosrijke omgeving waar de mogelijkheden  

eindeloos zijn.

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

4,95 24,50

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.

5,25 26,00

Frankrijk · Maison du Sud Chardonnay
Sappige, fruitige Chardonnay. De Zuid-Franse zon zorgt voor rijpe 
druiven en een exotisch karakter van de wijn. Gemaakt zonder 
houtrijping, dus boordevol tropisch fruit.

5,50 27,50

Wijnen rood
Frankrijk · La Campagne Merlot 
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.

4,95 24,50

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

5,50 27,50

Spanje · Abadia Real Tempranillo 
Krachtige, intense rode wijn van 25 jaar oude Tempranillo-stokken. Je proeft 
sappige rode bessen en kersen aangevuld met een vleugje kruiden en 
zachte tannines

5,25 26,00

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

4,95 24,50

Bieren: Zin in een (speciaal) bier? Vraag naar onze bierkaart!



   z

Voorgerechten Hoofdgerecht

Desserts Lekkere koffie

Overbergse bol met aioli en tapenade 5,00

Tomatensoep met verse basilicum 7,00

Franse uiensoep met een kaascrouton 7,00

Champignons in een krokante jasje met kruidensaus en bosui 7,00

Bietencarpaccio met balsamico-uitjes en mozzarella 9,00

Lauwwarme geitenkaas met appel, biet en vijgenconfituur 9,00

Gerookte zalm met wasabi mayonaise, groene sla, kappertjes en uienringen 11,50

Rundercarpaccio met truffelmayonaise en pittenmix 11,50

    XXL rundercarpaccio voor de échte liefhebber ~ 200 gram   + 4,00

    Supplement eendenleverkrullen    + 6,00

Rillettes van eend met cranberry en Amsterdams zuur 11,50

    Proeverij van verschillende voorgerechten  (te bestellen vanaf 2 personen)        14,50  p.p.

Dame blanche 7,00

Warme wafel met kersen en 
vanille ijs

7,00

Tiramisu met Licor 43 9,00

Crème Brûlée met Baileys en 
karamelijs

7,00

Stoofpeer met vanille roomijs 
en warme chocoladesaus

9,00

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

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

* ook vegetarisch te bestellen

leuk om te delen

Truffelrisotto met bospaddenstoelen en Parmezaanse kaas 18,50

Pasta met gegrilde groenten, mozzarella en verse kruiden 18,50

Gebakken varkenshaas met champignons en briesaus 18,50

Saté van kippendij met huisgemaakte pindasaus en zuur 20,00

Overbergse Bosschnitzel met gebakken champignons en ui * 20,00

Bosburger van de grill met oude kaas en tomaten relish * 20,00

Goedgevulde visstoofpot met kruiden in witte wijnsaus 23,50

Lendebiefstuk (150 gram) met rode wijnsaus 23,50

    Voor de grotere trek  ~  Lendebiefstuk (200 gram) met rode wijnsaus + 3,50

Gegrilde zalm met spinazie op lintpasta in hollandaisesaus 26,50


