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Damherten spotten in het Brachterwald.
Het Brachterwald staat er alom bekend om. 
De ontelbare prachtige damherten die in het 
‘Naturschutzgebiet’ rondgrazen. Met grote 
zekerheid zul je de damherten eenvoudig 
kunnen spotten, zeker als je vroeg uit de 
veren bent. En als je geluk hebt zie je ook 
nog het enige albinohert, dat met zij n 
hagelwitte vacht goed opvalt.

Vanuit Boscafé de Grens is het slechts 
honderd meter tot de toegangspoort van 
het Naturschutzgebiet Het Brachterwald. 
Dit beschermd gebied is vrij  toegankelij k 
voor wandelaars en fi etsers, maar de dieren 
hebben hier altij d voorrang.

Het Brachterwald is gelegen net over de grens 
in Noordrij n-Westfalen, ten westen van Bracht. 
Het park is ruim 1328 Ha. groot en bevindt zich 
op het hoogterras van de Maas. De hoogte van 
dit bosrij ke gebied komt op sommige plaatsen 
boven de 60 meter, prachtig heuvelachtig dus.

Van 1948 tot 1996 lag er een uitgebreid munitie-
depot van het Britse Rij nleger, één van de 
grootste van Europa. Toen dit depot werd 
afgestoten kwam het gebied in handen van 
natuurbeschermingsorganisaties. Vanaf 1998 
werden fi ets- en wandelpaden aangelegd en in 
2000 kreeg het de status van natuurgebied.

Pal langs Boscafé de Grens loopt het Pieterpad.
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 bedacht, 
gelopen en beschreven door Toos Goorhuis-
Tjalsma uit Tilburg en Bertje Jens uit Groningen. 
Twee vriendinnen die vonden dat Nederland wel 
een serieus lange afstandspad kon gebruiken.
Het Pieterpad loopt van Pieterburen in Groningen 
naar de Sint Pietersberg in Maastricht, over een 
lengte van 501 km, verdeeld over 26 etappes. 

Voor meer informatie zie www.pieterpad.nl

Damherten spotten in het mooie Brachterwald

Pieterpad blij ft
ongekend populair 
bij  wandelaars.

Lekker drinke
Koffi  e
Koffi  e 2,70
Espresso 2,70
Koffi  e verkeerd 3,00
Cappuccino 3,00
Cappuccino met een smaakje 3,80
(hazelnoot, caramel, vanille)
Latte macchiato 3,80
Latte macchiato extra 4,60
(siroop: hazelnoot, caramel, vanille)
Decafé + 0,25

Koffi  e compleet*  tip 5,90
Koffi  e, bonbon, bol vanille ij s 
*keuze uit koffi  e, espresso of thee 
Cappuccino, Latte macchiato, verse 
thee ook mogelij k tegen meerprij s

Speciale koffi  e
Irish koffi  e  6,60
Spanish koffi  e  6,60
Keuze uit Licor 43 of Tia Maria
Italian koffi  e 6,60
French koffi  e 6,60

Warme chocomel
Warme chocomel 2,90
Slagroom 0,70

Thee
Earl Grey 2,70 
English tea 2,70
Rooibos 2,70
Rode vruchten 2,70
Groene thee Sencha 2,70
Vanille caramel 2,70
Jasmij n 2,70
Citroengras 2,70
Verse munt thee  3,50

Gebak
Vlaai van het moment 4,30

Appeltaart 4,30 
Seizoensgebak 4,50 
Extra slagroom  0,70

Sappen
Verse jus d’orange 4,00
Appeven jus d’orange 3,20
Appeven appelsap 3,20

Frisdrank
Coca Cola / Coca Cola Zero 20cl 2,70
Coca Cola / Coca Cola Zero 33cl 4,20
Fuze Tea sparkling 2,95
Fuze Tea green 2,95
Sprite 2,70
Fanta Sinas 2,70
Fanta Cassis 2,90
Chaudfontaine blauw/rood 25cl 2,70
Chaudfontaine blauw/rood 75cl 6,80
Finley Bitter lemon 2,90
Finley Tonic  2,90
Finley Ginger ale 2,90
Rivella 2,90
Chocomel 2,90
Fristi 2,90
Glas melk 2,50
Ranja 0,90

Bieren van de tap  
Brand pilserer 20cl 2,60

Brand pilsener 50cl  6,00
Sjoes / halfom 25cl  3,20
Paulaner 33cl 4,40

Affl  igem blond 4,80
La Trappe witte trappist 4,60
La Trappe dubbel 4,60

(Speciaal)bieren van de fl es
Oud bruin  3,40
Amstel radler   3,40
Desperados 4,90
Kwaremont blond 4,80
La Chouffe 5,40
Filou 5,20
Affl  igem dubbel 4,80
La Trappe blond  4,60
La Trappe isi d’or 5,00

Karmeliet tripel 5,00
La Trappe quadrupel 5,60
Lagunitas 5,00
Liefmans fruitesse 4,00
Kasteel rouge 5,00

Alcohol vrij e/arme bieren (fl es)
Heineken 0.0%  3,40
Amstel Radler 0.0% 3,40
La Trappe Nilis 0.0% 4,20
Liefmans 0.0% 4,00
Paulaner Alcoholfrei 0.4% 33cl 3,80

Huiswij nen wit
San Marzano Chardonnay, glas 4,80
San Marzano Chardonnay, fl es 23,50
Land: Italië, druivensoort: Chardonnay
Smaak: elegant, verfrissend en delicaat

San Marzano TR3 Pumi, glas 5,50
San Marzano TR3 Pumi, fl es 27,00
Land: Italië, druivensoort: 
Malvasia Bianco, Chardonnay, Sauvignon
Smaak: fris met een aangename afdronk

Sommersgold, glas 4,50
Sommersgold, fl es  21,50 
Land: Duitsland, druivensoort: diverse
Smaak: Droog, vol en lichtzoet van smaak

Huiswij nen rood
San Marzano Negroamaro, glas 4,80
San Marzano Negroamaro, fl es 23,50
Land: Italië, druivensoort: Negroamaro
Smaak: zacht en goed in balans, een plezierig 
glas wij n met een intense, fruitige afdronk

San Marzano TR3 Pumi, glas 5,50
San Marzano TR3 Pumi, fl es 27,00
Land: Italië, druivensoort: Negroamaro, 
Malvasia Nera, Primitivo
Smaak: Intense geur met rij p donker fruit en 
tonen van gedroogde pruimen en vanille

Huiswij nen rosé
Le Grand Noir Rosé, glas  4,90
Le Grand Noir Rosé, fl es 24,00
Land: Frankrij k, druivensoort: 
Grenache 85% en Syrah 15%
Smaak: Licht roze met intense aroma’s
van framboos en aardbei

Prosecco
Schlumberger secco, glas 5,00
Schlumberger secco, fl es 33,00
Land: Oostenrij k, druivensoort: 
Welschriesling, Pinot Blanc en Chardonnay
Smaak: Een fi jne bubbel en een uitgebalanceerde 
smaak met tonen van rij p fruit

Cocktails
Aperol Spritz 7,50
Limoncello Spritz 7,50
Mixdrank 5,50
Extra shot 2,80

Gin & Tonic
Bombay Gin-Tonic  8,00
Bombay Sapphire, Royal Bliss Tonic Water, Grapefruit

Hendrick’s Gin-Tonic    8,50
Hendrick’s Gin, Royal Bliss Tonic Water, Komkommer

Lindemans red Gin, Royal Bliss Aromatic Berry, 
Bosvruchten

Jenever
Jonge of oude jenever 3,00
Jägermeister 2,80
Schrobbelèr 3,00

P.S.V.
Port wit of rood 3,90
Martini Bianco 3,90
Campari 3,90

Whisky
Jameson blended whisky 4,80
Jack Daniel ’s blended whisky 5,10
Glenfi ddich 12yr (single malt) 6,50

Cognac
Remy Martin VSOP 5,00

Sterken dranken
Bacardi 4,00
Wodka 4,00
Licor 43 4,00
Grand Marnier 4,00
Amaretto 4,00
Baileys 4,00
Tia Maria 4,00
Malibu 4,00

Vergaderen 
in hartje natuur
Tij dens werkdagen is Boscafé de Grens ook 
te huur als vergaderruimte. Combineer uw 
vergadering met een wandeling of Fatmax
tocht door het mooie Brachterwald.

Voor meer informatie en prij zen stuur
een e-mail naar info@boscafedegrens.nl

Boscafé de Grens geopend!

Apfelschorle  tip 3,00

Brand pilserer 25cl  tip 3,20

Lindemans red Gin-Tonic  tip 9,90

La Trappe tripel  tip 5,00

Paulaner 50cl  tip 5,90

Verse gember sinaasappel  tip 3,50

Rij stevlaai met slagroom  tip 4,30

Appeven appel gembersap  tip 3,20

Na de overname op 1 januari 2023 is een 
ambitieus plan uitgerold om de Grens in twaalf 
weken tij d om te bouwen tot een prachtig nieuwe 
horecaplek. Een vernieuwde uitstraling en een
verrassend aanbod van smaak en vermaak.
Gastheer Sander en Gastvrouw Ilse zij n samen 
met hun topteam klaar voor een prachtig 
voorjaar en een nog mooiere zomer!

Boscafé de Grens ligt pal aan het Brachterwald 
en dit natuurgebied heeft alles in huis om smaak 
en vermaak te combineren. Lekker erop uit in de 
natuur en daarna (welverdiend) tot rust komen en 
genieten van al het lekkers van het Boscafé.

Wij  heten u van harte welkom!
Sander, Ilse en team de Grens

Op een prachtige locatie
in Reuver is voormalig

Café Restaurant de Grens 
omgetoverd tot een eigen-

tij dse dagzaak genaamd
Boscafé de Grens.

Openingstij den
maandag  10.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 17.00 uur
vrij dag  10.00 - 20.30 uur*
zaterdag  10.00 - 20.30 uur*
zondag  10.00 - 20.30 uur*

*Aanschuiven voor een hapje tot 19.00 uur mogelij k

Boscafé de Grens
zoekt personeel
Zie pagina 3

De lekkerste
speciaalbieren
Zie pagina 4

Gratis wandel-Gratis wandel-
en fi etsroutes
Zie pagina 3

Boscafé de Grens
zoekt personeel
Boscafé de Grens
zoekt personeel

Lekker aete, lekker drinke en lekker d’r op oët.

Boscafé de Grens geopend!

speciaalbieren



Lekker aete
Boscafé de Grens is met recht de 
paort van ut Brachterwald. De ideale 
uitvalsbasis voor een heerlij ke tocht 
door de natuur. Of het nu te voet, 
op de fi ets of per paard is.

Voor onze gasten hebben we de tofste 
routes met mooiste plekjes in Reuver, 
Beesel, Brüggen (DE) en verdere 
omgeving uitgestippeld. Deze kunnen 
wandelend of te paard verkend worden, 
maar ook voor tourfi etsers, MTB’ers en 
wielrenners van verschillende niveaus 
zitten er mooie routes tussen.

Scan en ontdek het Brachterwald.

Heb je allergiëen of speciale dieetwensen? Meld dit tij dens je bestelling.

Broodplankje met dips   6,50
Vers afgebakken brood met huisgemaakte
kruidenboter, aioli, tomatentapenade 
Puntzakje frites   4,50
Met mayonaise
Nacho’s  tip  (  optioneel) 12,50
Barbecue tortilla chips met cheddar, oude kaas, 
avocadocreme, tomaat, bosui, pulled chicken 

Borrelplankje 2-4 personen  tip 24,50
Chicken wings, bitterballen, kaasblokjes,
worst, brood met dips
Vega borrelplankje 2-4 personen   24,50
Tempura groenten, old amsterdam bitterballen,
kaasblokjes, olij ven, brood met dips 
Mini kaassouffl  és 8 stuks   8,50
Met chilisaus of mosterd mayonaise
Bitterballen 6 of 12 stuks 6,50  /  12,50
Met mosterd mayonaise
Mini snacks 8 of 12 stuks  8,50  /  16,50
Met mayonaise en curry
Verkesneusjes speciaal  3,50
Mini frikandellen speciaal

Nieuwste rage: Fatmax Kickbike!
Samen met je vrienden, collega’s of sport-
team het Brachterwald in en rondrij den in de 
omgeving op een unieke Fatmax Kickbike? 

Oorspronkelij k uitgevonden in Oostenrij k om via 
de skipistes naar beneden te scheuren; maar 
bij  ons voorzien van een elektromotor om lekker 
de natuur in te gaan. Deze elektrische ‘kickbike’ 
met zij n enorme banden heeft een snelheid van 
maximaal 25 km per uur en kent een actieradius 
van ca. 30 km. Uiteraard hebben we een gave, 
uitdagende route voor jullie uitgestippeld. 
Aan de hand van een routemap, ga je met 
je vrienden op pad en wordt onderweg je 
rij vaardigheid meermaals op de proef gesteld!   

Te boeken vanaf 1 mei 2023

Let op! Houd er rekening mee dat de minimale 
leeftij d om Fatmax Kickbike te besturen 16 jaar is.
Bovendien wordt er borg gevraagd bij  verhuur.

Hapjes 
voor bij de
borrel.

Met onze nieuwe inrichting is Boscafé de Grens
ook ‘the-place-to-be’ voor (besloten) feestjes. 
Van huwelij k tot jubileum en van bedrij fsfeest 
tot koffi  etafel. Samen met u stellen wij  graag
een ideale indeling en programma samen. Graag willen wij  deze zomer 7 dagen per week 

onze deuren openen. En daar hebben we veel 
handjes voor nodig!

Ben jij  of ken jij  iemand die graag in de dagho-
reca werkt en wil werken in een topteam bij  het 
allernieuwste (en leukste) boscafé van Limburg? 
Meld je dan via www.boscafedegrens.nl

Toplocatie voor 
jouw feestje!

Boscafé de Grens
zoekt personeel.

wandelroutes

fiets/mtb routes

ruiterpaden

 =  vegetarisch gerecht

Soepen
Alle soepen worden geserveerd 
met brood en huisgemaakte kruidenboter
Goulashsoep  tip  6,50
Rij k gevulde licht pittige soep
Soep van het moment  6,50
Dagverse soep gemaakt met de beste 
producten uit het seizoen
Tomatensoep   6,50
Bieslook, tomaten, room 

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met brood en 
huisgemaakte kruidenboter of frites
Maaltij dsalade carpaccio  16,50
Truffelmayonaise, tomaten, 
Parmezaanse kaas, pij nboompitten
Maaltij dsalade Val-Dieu   16,50
Val-Dieu kaas, aceto balsamico, tomaten,
komkommer, walnoten 
Maaltij dsalade vis  16,50
Oosterse dressing, gerookte zalm, gamba,
avocado crème
Maaltij dsalade de Grens  tip 16,50
Oosters gemarineerde shiitake,
biefstukpuntjes, rivierkreeftjes, tauge

Kinderkaart
Voor alle kleine grote eters
Tomatensoep   4,50
Bieslook, tomaat, room
Tosti ham en/of kaas  (  optioneel) 6,50
Jonge kaas, achterham, tomatenketchup 
Frites met snack 8,50
Keuze uit frikandel, kroket of kipfi ngers,
saus naar keuze

Lunchen
Ouderwetse uitsmij ter                     12,50  / 16,50
Keuze uit 3 of 5 gebakken eieren, 
jonge kaas, rauwe ham, wit of bruin brood
Extra spek, gebakken uien of champignons 1,00
Kroketten met brood  11,00
Herefords kroketten, wit of bruin brood, 
mosterd mayonaise 
Club Sandwich de Grens 12,50
Geroosterd brood, gerookte kip, eiersalade,
kruidenmayonaise, kaas, bacon
Sandwich carpaccio 15,50
Truffelmayonaise, tomaten,
Parmezaanse kaas, pij nboompitten 
Sandwich Val-Dieu   12,50
Val-Dieu kaas, aceto balsamico, tomaten,
komkommer, walnoten 
Sandwich gerookte zalm 15,50
Gerookte zalm, remoulade, rode ui, kappertjes 
Lunch plateau seizoen  (  optioneel) 14,75
Sandwich van de chef, kopje aspergesoep, 
gebakken ei, aspergekroket
Bosti de Grens tip 9,95
Geroosterd brood, pulled chicken, 
kerrie mayonaise, kaas, tomaat, augurk 
Bosti van het moment   9,95
Gemaakt met de beste producten uit het seizoen

Lunch plateau de Grens           van 14,75 voor 9,75
Sandwich van de chef, kopje soep, 
gebakken ei, rundvleeskroket

* Alléén geldig in april 2023

Dineren
Bosburger de Grens  tip 17,50
100% rundvleesburger, briochebrood, gebakken 
ui, spek, kaas, tomaat, augurk, BBQ-saus, frites
Fish and chips 19,50
Kabeljauwfi let in bierbeslag, remouladesaus,
frisse salade, frites
Biefstuk de Grens  tip 24,50
Kogelbiefstuk 200 gram, warme seizoensgroente,
frites, saus naar keuze (champignon, peper of 
stroganoff)
Saté 19,50
Kipsaté, satésaus, kroepoek, atjar, frites 
Spareribs 22,50
Licht pikant gemarineerde spareribs, 
aioli of barbecuesaus, frisse salade, frites
Schnitzel  19,50
Varkensschnitzel, frisse salade, frites, saus 
naar keuze (champignon, peper of stroganoff)
Vegetarisch gerecht van de chef 19,50
Dagvers gerecht van het keukenteam,
vraag de bediening 
Vangst van de dag dagprij s
Wisselend visgerecht gemaakt met 
de beste producten uit het seizoen

extra toevoegingen
Koude sauzen 1,00
Mayonaise, curry, ketchup, appelmoes
Warme sauzen 2,50
Champignonsaus, pepersaus, stroganoff
Puntzakje frites   4,50
Met mayonaise

Bosti de Grens tip 9,95

Nacho’s  tip  (  optioneel) 12,50

Borrelplankje 2-4 personen  tip 24,50

Boscafé de Grens
Keulseweg 202
5953 HP Reuver
Tel.: 077-4741463
info@boscafedegrens.nl

Reserveren (voor binnen)
kan eenvoudig online via 
www.boscafedegrens.nl

De Zomerkoning 9,50
Vanille-ij s, aardbeienij s, verse aardbeien, 
aardbeiensaus en slagroom

In geval van NOOT 9,50
Hazelnootij s, vanille-ij s, croccantino-ij s met 
notenmix, huisgemaakte crumble en slagroom
Zomers genot 8,95
yoghurtij s, aardbeienij s, huisgemaakte 
crumble, roodfruit en slagroom

Advocaatje 8,95
Vanille-ij s, advocaat, huisgemaakte 
crumble en slagroom
Kidsbeker  5,50
1 bol ij s naar keuze, slagroom, een lolly en 
een toffe beker (om mee te nemen)!

De allerlekkerste IJ skoffi  e     Bol vanille ij s, saus naar keuze, ij skoffi  e, slagroom en passende topping (smaken neutraal, chocolade, caramel)           6,25

 4,50

 6,50

Frites met snack 8,50

 9,95
Gemaakt met de beste producten uit het seizoen

Lunch plateau de Grens           van 14,75 voor 9,75
Sandwich van de chef, kopje soep, 
gebakken ei, rundvleeskroket

* Alléén geldig in april 2023

extra toevoegingen
Koude sauzen 1,00
Mayonaise, curry, ketchup, appelmoes
Warme sauzen 2,50
Champignonsaus, pepersaus, stroganoff
Puntzakje frites   4,50 4,50
Met mayonaise

In geval van NOOT 9,50
Hazelnootij s, vanille-ij s, croccantino-ij s met 
notenmix, huisgemaakte crumble en slagroom

Advocaatje 8,95
Vanille-ij s, advocaat, huisgemaakte 
crumble en slagroom

TIP!
Aléén in april van 
14,75 voor maar

9,75

openingsactie!*

Wie zoet is krijgt lekkers.
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Club Sandwich de Grens 12,50
Geroosterd brood, gerookte kip, eiersalade,
kruidenmayonaise, kaas, bacon
Sandwich carpaccio 15,50
Truffelmayonaise, tomaten,
Parmezaanse kaas, pij nboompitten 
Sandwich Val-Dieu   12,50
Val-Dieu kaas, aceto balsamico, tomaten,
komkommer, walnoten 
Sandwich gerookte zalm 15,50
Gerookte zalm, remoulade, rode ui, kappertjes 
Lunch plateau seizoen  (  optioneel) 14,75
Sandwich van de chef, kopje aspergesoep, 
gebakken ei, aspergekroket
Bosti de Grens tip 9,95
Geroosterd brood, pulled chicken, 
kerrie mayonaise, kaas, tomaat, augurk 
Bosti van het moment   9,95
Gemaakt met de beste producten uit het seizoen

Lunch plateau de Grens           van 14,75 voor 9,75
Sandwich van de chef, kopje soep, 
gebakken ei, rundvleeskroket

* Alléén geldig in april 2023

Dineren
Bosburger de Grens  tip 17,50
100% rundvleesburger, briochebrood, gebakken 
ui, spek, kaas, tomaat, augurk, BBQ-saus, frites
Fish and chips 19,50
Kabeljauwfi let in bierbeslag, remouladesaus,
frisse salade, frites
Biefstuk de Grens  tip 24,50
Kogelbiefstuk 200 gram, warme seizoensgroente,
frites, saus naar keuze (champignon, peper of 
stroganoff)
Saté 19,50
Kipsaté, satésaus, kroepoek, atjar, frites 
Spareribs 22,50
Licht pikant gemarineerde spareribs, 
aioli of barbecuesaus, frisse salade, frites
Schnitzel  19,50
Varkensschnitzel, frisse salade, frites, saus 
naar keuze (champignon, peper of stroganoff)
Vegetarisch gerecht van de chef 19,50
Dagvers gerecht van het keukenteam,
vraag de bediening 
Vangst van de dag dagprij s
Wisselend visgerecht gemaakt met 
de beste producten uit het seizoen

extra toevoegingen
Koude sauzen 1,00
Mayonaise, curry, ketchup, appelmoes
Warme sauzen 2,50
Champignonsaus, pepersaus, stroganoff
Puntzakje frites   4,50
Met mayonaise

Bosti de Grens tip 9,95

Nacho’s  tip  (  optioneel) 12,50

Borrelplankje 2-4 personen  tip 24,50

Boscafé de Grens
Keulseweg 202
5953 HP Reuver
Tel.: 077-4741463
info@boscafedegrens.nl

Reserveren (voor binnen)
kan eenvoudig online via 
www.boscafedegrens.nl

De Zomerkoning 9,50
Vanille-ij s, aardbeienij s, verse aardbeien, 
aardbeiensaus en slagroom

In geval van NOOT 9,50
Hazelnootij s, vanille-ij s, croccantino-ij s met 
notenmix, huisgemaakte crumble en slagroom
Zomers genot 8,95
yoghurtij s, aardbeienij s, huisgemaakte 
crumble, roodfruit en slagroom

Advocaatje 8,95
Vanille-ij s, advocaat, huisgemaakte 
crumble en slagroom
Kidsbeker  5,50
1 bol ij s naar keuze, slagroom, een lolly en 
een toffe beker (om mee te nemen)!

De allerlekkerste IJ skoffi  e     Bol vanille ij s, saus naar keuze, ij skoffi  e, slagroom en passende topping (smaken neutraal, chocolade, caramel)           6,25

 4,50

 6,50

Frites met snack 8,50

 9,95
Gemaakt met de beste producten uit het seizoen

Lunch plateau de Grens           van 14,75 voor 9,75
Sandwich van de chef, kopje soep, 
gebakken ei, rundvleeskroket

* Alléén geldig in april 2023

extra toevoegingen
Koude sauzen 1,00
Mayonaise, curry, ketchup, appelmoes
Warme sauzen 2,50
Champignonsaus, pepersaus, stroganoff
Puntzakje frites   4,50 4,50
Met mayonaise

In geval van NOOT 9,50
Hazelnootij s, vanille-ij s, croccantino-ij s met 
notenmix, huisgemaakte crumble en slagroom

Advocaatje 8,95
Vanille-ij s, advocaat, huisgemaakte 
crumble en slagroom

TIP!
Aléén in april van 
14,75 voor maar

9,75

openingsactie!*

Wie zoet is krijgt lekkers.


