Kerst bestellijst 2021

WARME GERECHTEN
Cannelloni's vega | €12,- per 500 gr. (2 pers.)
Cannelloni’s gevuld met ricotta uit Boxtel, pompoen,
spinazie, tomaat-basilicumsaus & Parmezaan

BORREL

Cannelloni's vlees | €14,- per 500 gr. (2 pers.)
Cannelloni's gevuld Italiaans stoofvlees met een
tomaat-basilicumsaus, pistache & Parmezaan

Gevulde vijgen | €10,- per 4
Met blauwe kaas, balsamico & walnoot

stuks

Hartige macaron | €8,- per 4
Vulling van geitenkaas & pompoen

stuks

Mini quiches | €3,50 per stuk (1 pers.)
Gerookte zalm, venkel & rode ui

stuks

Geitenkaas, peer, vijg & noten

stuks

Paddenstoelen, gedroogde ham & truffel

stuks

Huisgemaakte dips | 150 gr.
Kruidenaioli | €2,50

stuks

Pestomayonaise | €2,50

stuks

Truffelmayonaise | €3,-

stuks

Lavendel-kruidenboter | €3,-

stuks

Pesto met walnoot & Parmezaan | €3,50

stuks

Tomaten tapenade met basilicum | €3,50

Italiaans stoofvlees | €15,- per 500 gr. (2 pers.)
Langzaam gegaard rundvlees met Italiaanse kruiden
Wild stoofpotje | €17,- per 500 gr. (2 pers.)
Langzaam gegaard Veluws hert met knolselderij,
wortel & pompoen
Gevulde portobello's | €9,- per 2
Gevulde portobello’s met gorgonzola, verse vijg &
walnoot

stuks

stuks

stuks
stuks

stuks

Bijgerechten
Roseval aardappeltjes | €6,50 per 500 gr. (2/3 pers.)
Roseval aardappeltjes met rozemarijn, knoflook &
gerookt zeezout

stuks

Geroosterde groenten | €10,- per 500 gr. (2/3 pers.)
Geroosterde asperges, spruitjes, romanesco, pastinaak
& pompoen met amandel & Parmezaanse kaas

stuks

stuks

DESSERTS

Huisgemaakt zuurdesem brood
Broodje van 150 gr. | €2,50 ( 1 pers.)

stuks

Brood van 400 gr. | €5,- (4 pers.)

stuks

Borrelplateau | €30,- (+/- 5 pers.)
Mix | gevuld met charcuterie, verschillende kazen,

stuks

olijven, brood & twee huisgemaakte dips
Kaas | gevuld met kazen, olijven, brood & twee

stuks

huisgemaakte dips
Vlees | gevuld met charcuterie, olijven, brood &

stuks

twee huisgemaakte dips

Mascarpone | €5,- (1 pers.)
Romige mascarpone met een vleugje basilicum,
stoofpeertjes & koekcrumble

stuks

Chocolade mousse | €5,- (1 pers.)
Pure chocolademousse met sticky brownie &
geroosterde noten

stuks

Tarte tatin | €5,- (1 pers.)
Sticky tarte tatin van peer, appel, noten & tijm

stuks

Bestellijst in te leveren in de winkel of via mail naar
info@bosque073.nl t/m dinsdag 21 december 19:00.

SOEPEN

De gerechten zijn tot en met tweede kerstdag vers en smaakvol.
Uiteraard krijg je van ons een uitgebereid opwarm advies.

Aziatische pompoensoep | €6,- per 0,5 liter ( 2 pers.)
Met gember, kokos, citroengras & chili
(licht pittig)

stuks

Romige venkelsoep | €7,50 per 0,5 liter (2 pers.)
Met Hollandse garnaaltjes

stuks

KOUDE GERECHTEN

Bestelling op halen op vrijdag 24 december
tussen 13:00 tot 19:00. Neem een grote boodschappentas
en/of kratje mee om uw bestelling veilig te vervoeren.
Bij bestellingen van 10 personen of meer kunnen we de
gerechten op schalen leveren.
Naam:

Telefoon nummer:

E-mail:

Buffelmozzarella | €10,- (2 pers,)
Met geroosterde bietjes, buffelmozzarella uit
Boxtel, tomaatjes & pistache
Pompoensalade | €10,- (2 pers.)
Met geroosterde pompoen, zoete aardappel,
granaatappel, feta & verse groene kruiden

stuks

Wensen en/of allergieën waar wij rekening mee moeten houden?
stuks

Tot ziens, tot Bosque!
info@bosque073.nl

0736138185

www.bosque073.nl

Drank bestellijst 2021
Helemaal ontzorgd worden tijdens de feestdagen door
Bosque?
Bestel bij ons ook heerlijke wijnen of bieren!

Wijn
Mousserend
Chardonnay | €18,- per fles (75cl.)
Chateau de Lavarnette - Blanc de Blanc- Cremant de Bourgogne - Frankrijk Biodynamisch

stuks

Gamay | €19,50 per fles (75cl.)
Chateau de Lavarnette - Blanc de Noir - Reserve 2017 - Frankrijk - Biodynamisch

stuks

Wit
Sauvignon Blanc | €13,50 per fles (75cl.)
Vincent Roussely - L'Echo 2018 - Frankrijk - Biodynamisch

stuks

Gestelaer | €13,50 per fles (75cl.)
Wijngoed Wolf - Sint-Michielsgestel - Nederland - Biodynamisch

stuks

Macabau & Grenache Gris | €15,50 per fles (75cl.)
Le Clos Perdus - L'Annee 2019 Blanc - Frankrijk - Biodynamisch

stuks

Rood
Carignan & Mouverde | €15,- per fles (75cl.)
Le Clos Perdus - Project 108 - Frankrijk - Biodynamisch

stuks

Gamay | €15,50 per fles (75cl.)
Lavernette - Beaujolais Villages 2019 - Frankrijk - Biodynamisch

stuks

Merlot, Abouriou & Cabarnet Sauvignon | €18,- per fles (75cl.)
Le petit Odyssée - Rouge Furie 2019 - Frankrijk - Biodynamisch

stuks

Bier
Bosque's Blonde | €8,50 per fles (75cl.)
Blond - Wilskracht Stadsbrouwerij - Ravenstein

stuks

Wiener Weizen | €8,50 per fles (75cl.)
Weizen - Wilskracht Stadsbrouwerij - Ravenstein

stuks

Bastion Triple | €8,50 per fles (75cl.)
Triple - Wilskracht Stadsbrouwerij - Ravenstein
Beste Brabants speciaal bier 2016.

stuks

Bestellijst in te leveren in de winkel of
via mail naar info@bosque073.nl t/m
dinsdag 21 december 19:00.

Naam:

Telefoon nummer:

E-mail:

Bestelling op halen op vrijdag 24
december
tussen 13:00 tot 17:00.

Wensen en/of allergieën waar wij rekening mee moeten houden?

Tot ziens, tot Bosque!
info@bosque073.nl

0736138185

www.bosque073.nl

