Warme dranken
- Thee, diverse smaken
- Verse kruidenthee
- Koffie
- Dubbele espresso
- Cappuccino
- Koffie verkeerd
- Warme chocolademelk
- Warme chocolademelk
met slagroom

Fris, zonder koolzuur
2,75
3,50
2,75
2,75
3,00
3,25
3,00

2,25
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Fris, met koolzuur

2,50
3,00

- Mineraalwater, sparkling
- Cola (Regular / Zero)
- Sinas
- Icetea

- Malt 0,0%
- Radler 0,0%

2,75

- Pilsener 5%,
Smaakvol en verfijnd
- Radler 2,2%
Verfrissend citroenbier
- Honingbier 4,5%
Zachtfris met echte honing
- Witte Parel 5%
Witbier van ongemoute tarwe
- Weizen 5%
Fruitig en fris tarwemoutbier
- Capucijn Dubbel Abdij 6,5%
Robijnkleurig en vol
- Maandbier: zie toog

3,00

3,00

2,75

3,50

Zoet lekkers
- Koek van de dag
- Appelgebak
- Appelgebak met slagroom

- Huisgemaakte fruitlimonade
- Appelsap
- Appel-perensap
- Kersensap
- Druivensap
- Multi-vitamine vruchtensap
- Mineraalwater, still
- Chocomel
- Fristi

Bier

2,75
2,75
2,75
2,75

3,25
3,50
3,75
4,75
4,75

3,50

Huiswijn

Herberg Den Bonten Os in het preHistorisch Dorp vormt een mooi en actief decor voor jouw bijeenkomst.
Plan daarom je gezellige familiedag, inspirerende vergadering, spannend schooluitje, sfeervolle receptie
en zelfs je eigen bruiloftsceremonie! (Ook mogelijk buiten openingstijden.)
Bezoek onze website voor de mogelijkheden. En dan zien we je graag terug.
Volg ons op Social Media en blijf op de hoogte van alle activiteiten en evenementen die je niet wilt missen!

- Pinot Grigio 12,5%
Droge witte wijn met fruitige
tonen van meloen en appel
- Cabernet Sauvignon 12,5%
Rode wijn met milde tannines,
vol van smaak van rijp fruit, zoals
cassis en bramen

4,25

4,25

Je bent welkom in Herberg Den Bonten Os!

Hartig borrel lekkers

Brood

Voor een heerlijke afsluiting van je dag.
En goed met elkaar te combineren!
- Mix van gebrande nootjes,
boontjes en rozijnen

2,50

- Licht gezouten groentenchips

2,50

- Rustieke witte broodbol met
Kruidenboter

2,50

- Genneper Hoeve kaas-blokjes
met mosterd en augurkjes

4,50

- Gedroogde Kempische worst
met truffelmayonaise en
Amsterdamse Uitjes

4,50

- Brabantse gehaktbal-puntjes
met pittige saus en zilveruitjes

4,50

Wil je bestellen? Kom dan even naar
de herbergierstoog, waar je meteen
kunt afrekenen. Je krijgt je drankjes
dan direct mee.
We werken met verse producten die we ter
plekke en met aandacht voor je bereiden.
Ambachtelijk en veelal biologisch
geproduceerd door de (lokale) boer,
landbouwer en molenaar.
Heb je een specifieke voedselallergie of
dieetwens, meld het ons. Wij gaan daar
zorgvuldig mee om. Aanwezigheid van
allergenen in onze keuken kunnen wij helaas
niet volledig uitsluiten.
We vinden het fijn als je je dienblad terug
brengt als je klaar bent om verder op
ontdekking te gaan in het preHistorisch
Dorp.
We zien je graag nog eens terug!

Kindermenu
Broodje knakworst met
tomatenketchup, huisgemaakte
vruchtenlimonade en een kleine
verrassing

5,75

Smakelijk eten en veel plezier vandaag!

in samenwerking met herbergier

Goed belegd en met frisse garnering.
- Dik-gesneden sandwich van
zuurdesembrood met
belegen Genneper Hoeve-kaas

5,00

- Dik-gesneden sandwich van
zuurdesembrood met malse
achterham uit Brabantse weides

5,00

- Meergranenbaguette met
boerder’eiersalade

5,00

- Den Bonten Smos: met kaas,
ham, gekookt ei, gegrilde
groenten en mayo-saus

8,50

Chefs specialiteit van de dag
Herbergiers en koks houden van afwisseling
en variatie in het werk, daarom serveren we
elke dag andere gerechten.
Kijk op de krijtborden en bij de toog,
dan weet je precies wat er vandaag
op het menu staat!
Soep van de dag

4,50

Goedgevulde maaltijdsalade

6,50

