Grand
Café
/

MENUKAART
najaar - winter

Welkom
Welkom bij Grand Café Bergse
Bossen, een heerlijke plek
midden in het groen van de
Utrechtse Heuvelrug. Hier kom
je voor goede koffie, taart, een
speciaalbier (mét bitterballen
natuurlijk), lunch of een glas wijn.
En heb je iets te vieren, groot of
klein, dan kun je bij ons terecht.
Kortom, voor de kleine en grote
mijlpalen - van welverdiende
kop koffie na de wandeling, tot
bruiloft met al je vrienden - moet
je bij Bergse Bossen zijn!
Maar voor nu: kies wat lekkers
uit en vergeet straks niet de
boslucht op te snuiven.
Het Grand Café is dagelijks
geopend vanaf 10.00 uur.
Groepen van 4 tot 250 personen
kunnen bij ons terecht voor hun
borrel, bijeenkomst of feest. Vraag
naar de mogelijkheden of kijk op
bergsebossen.nl/feesten

Wij geven de voorkeur
aan pinbetalingen!

WARME
DRANKEN EN
TAARTEN
WARME
DRANKEN

Koffie		

2,35

Espresso

2,35

Espresso macchiato

2,60

Cappuccino

2,60

Latte macchiato		

2,60

Koffie verkeerd 		

2,60

Thee

2,35

Verse munt- of gemberthee

2,95

Chocolademelk

2,60
2,95

verschillende soorten

met slagroom		

Al onze koffies zijn ook
verkrijgbaar met sojamelk.

SPECIALE
KOFFIES

Irish koffie

7,50

Spanish koffie

7,50

Italian koffie

7,50

French koffie

7,50

Bergse Bossen koffie

7,50

met Jameson whiskey

met Tia Maria/Licor 43

met Amaretto

met Grand Marnier/Cointreau

met Baileys

BIJZONDERE
TAARTEN

Lekkerder gaat het niet
worden. Huisgemaakter ook
niet! Met liefde en aandacht
gebakken bij de Bijzondere
Taarten Fabriek; een mooi
initiatief om mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt
weer mee te laten doen.
Vraag onze medewerkers naar de
taarten van de dag.

3,95

SALADES,
SOEP, WRAPS
EN BROODJES
SALADES

Salade geitenkaas

met mesclun, geitenkaas, honing,
noten, appel en balsamicodressing

“Aangezien alles met liefde
en aandacht gemaakt wordt,
is het mogelijk dat u tijdens
drukte iets langer moet
wachten.”

10,75

Salade gerookte zalm

10,75

Salade serrano ham

10,75

Salade Bergse Bossen

10,75

met mieriksworteldressing,
kappertjes en bieslook

met mozzarella, tomaat en
pestodressing

BROODJES
Grof gesneden
boerenbrood
(meergranen
of maiswit)

TOSTI’S
van boerenbrood

Soep van de dag

5,75

Erwtensoep

5,95

Geitenkaas

7,75

met boerenbrood

met roggebrood en katenspek

BROODJES
Italiaanse- of
Waldkorn bol

met walnoten, appel, honing
en bacon
Boerenbeenham
met extra belegen of jong belegen
boerenkaas met gekookt eitje,
tomaat en komkommer

7,25

Boerenkaas

6,75

Gerookte zalm

9,75

met salami, rode ui en zoetzure
paprika à la Mario
met rode ui, kappertjes, komkommer
en mieriksworteldressing

Gerookte ossenworst

volgens authentiek Amsterdams
recept met mesclun

Allergie?

Meld het ons en vraag naar
de mogelijkheden!

Classic

4,95

Italian

6,95

Veggie

6,95

Bergse Bossen

6,95

Wrap Pulled Chicken

8,95

met liefde en aandacht
gemaakt bij de Bijzondere
Taarten Fabriek.

7,95

gemaakt van echt draadjesvlees,
geserveerd met grove mosterd

ham, boerenkaas met of
zonder tomaat

geitenkaas, gegrilde aubergine,
noten en honing

huisspecial met ham, boerenkaas,
rode ui, mesclun, geroosterde pitten
en huisgemaakte pikant zoete saus

WRAP

HARTIGE
TAART

6,75

7,50

mozzarella, salami, truffel/
paddestoeltapenade en basilicum

met feta, kikkererwten, amandelen,
rode ui, tomaat en sinaasappeldressing

SOEP

Bourgondische
rundvleeskroketten

met guacamole, sla, tomaat
en crème fraîche

Keuze uit Broccoli Ham, Zalm Spinazie
en Pompoen Geitenkaas.

POFFERS

12 poffertjes

met flink wat poedersuiker
en bolletje boter

Ook vegetarisch mogelijk

4,50

Eerlijk!
We zijn een bedrijf midden
in de natuur. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen en het
milieu staan bij Bergse Bossen
hoog in het vaandel. Onze koks
werken zoveel mogelijk met fair
trade en biologische producten
en waar mogelijk van lokale
producenten. Kruiden worden in
de zomer geplukt in onze tuin.
We serveren biologische wijnen
en hebben een breed assortiment
speciaalbieren van grote en
kleine brouwerijen. De kaas op de
broodjes en tosti’s is boerenkaas
van een ambachtelijke
kaasmakerij. De heerlijke taarten
worden lokaal voor ons gemaakt
door mensen met achterstand tot
de arbeidsmarkt.
Bergse Bossen is beloond met een
Gouden Green Key keurmerk.

FRISSE

dranken

+

STERKE

dranken

+

BORREL
happen

FRISSE
DRANKEN

Coca cola 		
Zero

Spa 		

2,35

Sprite		

2,35

Fanta orange 		

2,35

Fanta cassis 		

2,35

Rivella			

2,35

Lipton Ice Tea

2,35

Schweppes

2,35

Reine, Intense

Green, Sparkling

Tonic, Bitterlemon, Ginger Ale

SAPPEN

SMOOTHIES
Heerlijk
alcoholvrij!

STERKE
DRANKEN

Fristi, Chocomel

2,35

Koelverse Jus d’Orange

3,75

BORREL
HAPJES

Streeksappen van Schulp

2,85

koud

2,35

Biologische halfvolle melk

2,25

Biologische karnemelk

2,25

Smoothie framboos,
mango en sinaasappel

4,75

BORREL
HAPJES
warm

Puur fruit en gezonde vitamines

Smoothie banaan,
sinaasappel, blauwe
bes en yoghurt

4,75

Frisse yoghurtshake vol vitamines

GIN &
TONIC

The Lady of the Herbs

7,75

Bombay Sapphire Gin met Royal
Club Tonic. Gekruid met koriander
en zoethoutstokjes. Gegarneerd
met een schijfje citroen.

A Gentleman in the Winter
Hendricks Gin met Fever Tree
Elderflower Tonic. Gegarneerd
met komkommer en framboos.

8,75

4,50

negra, limón, blanca

Smirnoff Vodka

4,50

Port - Sherry - Vermouth

3,75

Campari

4,50

Vieux

3,25

Jägermeister

3,75
v.a. 3,25

jong, oud, corenwijn

2,95

Tomatensap

Bacardi

Jenever		

Fever Tree Elderflower Tonic

Appel, Appel-Vlierbes

MELK

2,35

BORREL
PLANKEN

Likeuren

v.a. 4,00

Whisky

v.a. 4,50

Cognac

v.a. 5,50

Robuust broodje met 		
huisgemaakte kruidenboter
en tapenade

3,95

Nacho’s met een salsa dip

3,95

Brokken overjarige kaas met
gemarineerde olijven

6,95

Notenmix van
“De Notenfabriek”

2,95

Van Dobben bitterballen met
grove mosterd (8 st.)

6,50

Kaastengels met chilisaus
(10 st.)

8,50

Bittergarnituur met o.a.
bitterballen, mini frikandellen, kaastengels (10 st.)

7,50

Borrelplank Bergse Bossen

13,50

Borrelplank Bourgondisch

13,50

Nacho’s met dip, gemengde
noten, 4 kaastengels, 4 bitterballen
(of portie olijven), zoute stengels,
brokken overjarige kaas,
komkommer, wortel en hummus

Olijven, serranoham, Spaanse
knoflookworst, puntje Franse kaas,
gemengde noten, druiven, tapenade,
pesto en waldkornbol

Ook vegetarisch mogelijk

Social
WIFI: BergseBossen
‘like’ ons en blijf op
de hoogte van al ons
event-nieuws!
je kunt ons ook volgen
op Instagram

HUIS

wijnen

+

BIO

wijnen

Flexplek
Een meeting met 2 personen? De
files omzeilen? Of gewoon een
paar uurtjes ongestoord werken
op een inspirerende plek? Zomaar
een paar redenen om gebruik te
komen maken van onze nieuwe
sfeervolle ‘ZZP-werkplekken’.

Van het gerenommeerde
Argentijnse huis Salentein
schenken wij de Elevado:

HUISWIJN
Wit

HUISWIJN
Rood

Sauvignon Blanc/Chardonnay

Prettige mild-droge wijn met fris
aroma van o.a. citrus

Mooie blend van Malbec en Merlot
Zacht en vol met tonen van zwart fruit

Gerijpt en gebotteld
onder de Zuid-Franse zon:

HUISWIJN
Rosé

Selection Cazal Viel Rosé

Smaakt heerlijk slank en fris met de
aroma’s van kleine rode vruchten en
wilde bloemen

		
		

PROSECCO

BIO-WIJN
Van de maand

IETS TE

vieren?

Bruiloft, verjaardag, kraamborrel
of jubileum? Nodig vrienden en
familie uit en geniet, wij doen de
rest! Kijk voor meer informatie op
www.bergsebossen.nl/feesten

per glas
per fles

3,95
21,00

		per fles

32,50

Martijn Verkerk van Smaragd
Wijnen selecteert elke maand
enkele van zijn wijnen waar we
een bijzondere aanbieding van
maken.
Altijd biologisch en op natuurlijke
wijze gemaakt en dat proef je.
Ietsje duurder maar o wat een
prijs/kwaliteitverhouding!
Vraag naar de wijnen die wij
momenteel schenken.
		per glas
		
per fles

4,95
26,50

Events
We organiseren regelmatig leuke
events. Onze Comedy Nights
en feesten als SummerBeats
en WinterBeats zijn inmiddels
wereldberoemd in de regio.
Actuele events checken? Kijk op
Bergsebossen.nl/eventsagenda
of scan de QR-code. Like ons
op Facebook en volg ons op
Instagram om op de hoogte te
blijven van al het laatste nieuws.

FLES

bieren

+

TAP

bieren

+

SEIZOENS
bieren

OP
FLES

Grolsch Beugel (5,0%)

4,25

Brugse Zot (6%)

4,50

Enschedees trots in de 0,45 cl beugelfles
met de bekende “plop-dop”, het stevige
goudblonde, twee hoppige bier
met een volle smaak!

VAN DE
TAP

Goudblond bier, fruitig en met
een kruidig aroma. Gebrouwen
met vier verschillende moutsoorten
en 2 aromatische hopvariëteiten
die het bier een unieke smaak geven.

Duvel (8.5%)

Een stevig, natuurlijk bier, tikje
bitter met een uitgesproken
hopkarakter.

Karmeliet Tripel (8.4%)

Grimbergen Dubbel (6.5%)
Een abdijbier met dieprode
“bourgogne”- kleur, zoetbitter
met veel volheid en toetsen
van karamel.

4,50

Texels Noorderwiend (7.5%)

5,50

Grolsch (0,0%)

2,75

Grolsch (0,0%) Radler

3,50

Grolsch (2%) Radler

3,50

Ongefilterd streekbier, gebrouwen
op de Utrechtse Heuvelrug met eigen
mout en biologische gerst uit de streek.
Licht rokerig van smaak gebaseerd
op eeuwenlange tabaksteelt op de
Utrechtse Heuvelrug. Met tonen van
noten, eiken en kruiden.

Dankzij het unieke, volledige
brouwproces is Grolsch 0.0% fris
van smaak en de perfecte
natuurlijke dorstlesser.

Een licht-zoet alcoholvrij bier
met een zeer verfrissende smaak
van citroen.

Natuurlijk gebrouwen bier met
echt vruchtensap (citroen).

25 CL
50 CL

Een okerblond abdijbier, licht
fruitig, evenwichtig zoet-bitter
en met een uitgesproken
volronde smaak.

SEIZOEN

2,60

2,85
5,50

4,50

We hebben altijd een wisselend
seizoensbier en een populair
speciaalbier op de tap. Vraag
ernaar bij onze medewerkers.
		Vanaf

Heuvel Focoldus
Smokin’ Quad (8%)

Een krachtig donker op het
mooie eiland Texel gebrouwen
bier. Naast zilte tonen heeft het
bier zachte fruitbitters van
Curaçao- schil (zure sinaasappel).

Peroni Nastro
Azzurro (5.1%)

Grimbergen Blond (6.7%)

4,75

4,50

25 CL

Een stevig goudblond bier
50 CL 4,95
met een volle smaak. De
unieke smaak komt voort uit
het huwelijk tussen twee
soorten hop.
.

Beroemd Italiaans, temperamentvol en fris pils met een
lichte sprankeling en delicate
balans in bitterheid.

4,50

Een bier van de kleine brouwerij
Bosteels uit Vlaanderen. Een mooi
stevig bittertje. De geur heeft tonen
vanille en bruine suiker.

Grolsch Pilsener (5,0%)

25 cl

€ 3,95

Geniet!

