
 

Voorgerechten 
 

Carpaccio €13,- 
Huisgerookte entrecote geserveerd met gepofte tomaat, basilicum pesto,  

geroosterde tuinbonen, rode ui en Parmezaanse kaas 

 

Nacho’s ‘de Boegschroef’ €10,- 
Begeleid door verschillende toppings (ook vegetarisch mogelijk) 

 

Tartaar van zalm €13,50 
Vers van ’t mes geserveerd met avocado, chimichurri-mayonaise en ingelegde rode ui 

 

Salade gegrilde groente (v) €10,- 
Gecombineerd met buffel mozzarella en Thai Soi dressing 

 

Groninger mosterdsoep €6,- 
Met droge worst en fijn gesneden bosui (kan ook vegetarisch) 

 

Italiaanse tomatensoep (v) €6,- 
Met basilicum-pesto 

 

Currysoep €6,- 
Met limoen, koriander, kokosmelk  

 

Romige soep van paddenstoelen €6,- 

 

Broodplankje €6,- 
Met diverse smeersels 

 

 

 



 

Hoofdgerechten 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, warme groente, frisse salade en saus naar keuze. 

 
Gegrilde kogelbiefstuk €19,50 

 

Gegrilde rib-eye €18,- 

 

Varkensfilet schnitzel €17,50 

 

Kibbeling van verse kabeljauw €17,- 

 

‘Gebakk’n’ visje €17,- 

 

Gebakken zalmfilet €19,- 

 

 
 

Huis gemarineerde saté aan een spies €17,50 
Geserveerd met satésaus, gebakken uitjes, friet en mayonaise 

 
KEUZE UIT VARKENSSATÉ OF KIPSATÉ 

 

 

SAUSKEUZE 

 

Dikke jus 

Champignon room saus 

Peper saus 

Witte-wijn saus 

Dille saus 

Remoulade saus (koud) 
Gebakken spek en ui 

 



 

Pasta, noodles en 

ovengerechten €17,- 
 

Vegetarische tagliatelle (v) 
Geserveerd met diverse groenten, geitenkaas, walnootjes en truffelroomsaus 

 

Noodles scharrelkip 
Gevuld met diverse groente, ketjap-sesamsaus, cashewnoten en gebakken uitjes 

 

Noodles gamba 
Gevuld met diverse groenten en spicy rode curry saus 

 

Noodles biefstuk 
Gevuld met diverse groenten en zwarte bonensaus 

 

Vegetarische quiche (v) 
Huisgemaakte quiche met bladerdeeg, tomaat, basilicum en buffel-mozzarella 

 

 

Kindermenu 
 

Kindersurprise box € 12,50 
Frikandel, kroket, kibbeling of minisnacks met drinken, appelmoes, frietjes en mayonaise  

 

 

 

 



 

Specialiteit van het huis 
 

Homemade spareribs €19,95 
Geserveerd met coleslaw, ambachtelijke friet en Zaanse mayonaise  

 

XXL portie homemade spareribs €27,50 

 

IN DE SMAKEN: 

 

SWEET 
Afgelakt met een zoete marinade  

 

BBQ 
Afgelakt met een Smokey BBQ-saus 

 

HOT 
Afgelakt met een pittige marinade 

 

 

 
 

 

  

TIP!  

 

SPARERIBS PROEVERIJ €25,50 
Een royale proeverij van bovenstaande spareribs.  

Geserveerd met coleslaw, ambachtelijke friet  
en Zaanse mayonaise 



 

Onze Burgers €16,- 
Alle burgers worden geserveerd met friet en mayonaise 

 
‘Bosma’ Burger 

Runderburger, slasoorten, pomodori-tomaat, augurk, rode ui, tomatenketchup en oude kaas. 
Geserveerd op een getoast sesambroodje 

 

‘Hulze’ Burger 
Runderburger, slasoorten en pulled pork overbakken met gorgonzola.  

Geserveerd op een getoast sesambroodje. 

 

‘Ernst’ Burger 
Varkensmetgehakt, slasoorten, rode ui, bacon en Smokey BBQ-saus. 

Geserveerd op een getoast sesambroodje. 

 

Vegaburger 
Twee kikkererwtenburgers, slasoorten, yoghurt-knoflooksaus, pomodori-tomaat, rode ui en 

augurk. Geserveerd op een getoast sesambroodje. 

 

Fishburger 
Gamba/zalm/kabeljauw burger, slasoorten en remouladesaus.  

Geserveerd op een getoast sesambroodje. 

 

 

 

 

 

 



 

Nagerechten €7,- 
 

Bananen-split 
Banaan, vanille-ijs, chocosaus en slagroom 

 

Warme appeltaart 
Van banketbakker Bert Bloem met vanille-ijs en slagroom 

 

Vruchtencoupe 
Yoghurtijs en slagroom 

 

Dame blanche 
Vanille-ijs met chocoladesaus, brownie en slagroom 

 

Grunniger coupe 
Vanille-ijs met rum-rozijnen, advocaat, bitterkoekjes en slagroom 

 

Karamelroomijs 
Met karamelsaus, fudge en slagroom  


