
eetcafé, trekkershutten en recreatie in het groen

Herberg de Bos
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Swalmen (in de eigen streektaal ‘Zjwame’) ontleent zijn naam aan de rivier de Swalm, die 
zijn oorsprong vindt in Duitsland ten zuiden van het plaatsje Wegberg. 

De Swalm is een snelstromende, bochtenrijke 
bosbeek, die zich door de gehele gemeente 
slingert en dwars door de dorpskern stroomt. 
De Swalm mondt even voorbij Swalmen uit in 
de Maas. 

Swalmen bezit aan de oostkant een uitgestrekt 
bosgebied, dat over de grens aansluit op 
het Brüggener en Elmpterwald. Het is een 
voortreffelijke omgeving om te wandelen en te 
fietsen. Het beekdal van de fraai meanderende 
Swalm geniet de laatste decennia ook nationaal 
een toenemende belangstelling. In het bos 
‘Groenewoud’ ligt ook een fraai natuurbad, ‘de 

Bosberg’. Dit hele gebied is 7,5 hectare groot 
met veel groen en water. Het is een unieke plek 
om te zwemmen, te wandelen, te spelen, te 
ontspannen en te genieten. 

Temidden van dit bosrijk gebied  bevindt zich 
Herberg De Bos, een gezellig, authentiek 
café waarbij de originele staat behouden is 
gebleven. Met rondom een groot terras waar 
het bij mooi weer, onder het genot van een 
drankje en hapje heerlijk vertoeven is. Ook 
zullen de kinderen van alle leeftijden zich hier 
kostelijk amuseren.

Gezellig & authentiek
eetcafé in Swalmen

Drankkaart
WARME DRANKEN

BIEREN VAN HET VAT

BIEREN OP FLES

WIJNEN

STERKE DRANKEN

FRISDRANKEN
Koffie
Cappuccino
Koffie Verkeerd 
Latte Macchiato
Espresso
Thee
Verse Muntthee
Warme Chocomel
Chocomel met Slagroom
Irish Coffee
Spanish Coffee
French Coffee 
Italian Coffee

Hertog Jan 0,25
Hertog Jan 0,5 
Karmeliet Tripel
La Chouffe
Leffe Blond
Leffe Dubbel
Wisseltap  |  Vraag onze medewerker

Hoegaarden Wit
Duvel 
Westmalle Dubbel
Liefmans
Radler 2% / 0% 
Jupiler 0%
Franziskaner 5% / 0% 
Hertog Jan Tripel
Pauwel Kwak
Goose Island IPA

Cola 
Cola Zero 
Fanta 
Cassis 
Sprite 
Chaudfontaine Blauw
Chaudfontaine Rood
Bitter Lemon 
Tonic 
Rivella 
Fuze Tea 
Fuze Tea Green                                                                                             
Fuze Tea Mango 
Jus d ’Orange
Ginger Ale 
Apfelschorle 
Chocomel 
Fristi  
Appelsap
Ranja 

Droge Witte Wijn
Zoete Witte Wijn
Rosé Wijn
Rode Wijn
Per Fles 

Schrobbeler 
Jägermeister
Jenever jong/oud
Bessenjenever
Port 
Tia Maria
Amaretto 
Grand Marnier 

€ 2,50
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,90
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 2,50
€ 3,00
€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40

€ 2,80
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,75
€ 3,75

€ 3,70
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,70
€ 3,50
€ 2,80
€ 5,00
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,50

€ 3,90
€ 3,70
€ 3,90
€ 3,90
€ 21,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,70
€ 3,70
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

v.a. 

v.a.
v.a.



Soepen

Tosti’s

Eiergerechten 

Baguette

Tomatensoep

Pompoensoep

Soep van het moment 

Tosti ham/kaas

Tosti kip/pesto - Kippendij, paprika, rode ui, parmezaan, pesto  

Tosti Caprese - Tomaat, mozzarella, basilicum crème, balsamico, pittenmix

Uitsmijter ham/kaas

Boerenomelet

- Wit of bruin -

Gezond - Kaas, ham, ei, tomaat, komkommer

Caprese - Tomaat, mozzarella, basilicum crème, balsamico, pittenmix

Tonijn - Rode ui, olijfjes, ei

De Bos - Kippendij, champignon, ui, spek

Carpaccio  - Truffelmayo, parmezaan, zongedroogde tomaatjes, pittenmix

Brie - Walnoot, truffelhoning, appelcompote

Satè - Kipsatè, gebakken uitjes

2 Kroketten op brood

Klein Groot

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,75

€ 6,75

€ 6,75

€ 5,50

€ 6,50

€ 7,95

€ 8,75

€ 7,75

€ 8,25

€ 8,75

€ 9,25

€ 9,25

€ 8,25

€ 8,25

€ 7,50
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- Geserveerd met stokbrood en kruidenboter -

Borrel
Bitterballen 12 st.

Gemengde snacks 16 st.

Breekbrood - Kruidenboter, aioli, olijven  (3-4 Personen)

Nacho’s - Rode tapenade, kaas, crème fraîche

Uienringen 10 st. - Aioli

Gefrituurde garnalen 8st. - Chilisaus

Camembert bites 8st - Chilisaus

€ 6,75

€ 6,75

€ 7,25

€ 7,00

€ 6,50

€ 7,50

€ 7,25

Friet en Snacks
Friet

Friet speciaal 

Kroket / Frikandel met friet

2 Krokketten / Frikandellen met friet

1 Frikandel speciaal met friet

2 Frikandellen speciaal met friet

Sauzen - Mayonaise, curry, ketchup, mosterd, chilisaus

€ 4,25

€ 4,75

€ 5,75

€ 8,00

€ 6,50

€ 8,50

€0,70

Salades
De Bos - Kippendij, champignons, spek, ui

Carpaccio - Truffelmayo, parmezaan, zongedroogde tomaatjes, pittenmix

Brie - Walnoot, truffelhoning, appelcompote

Tonijn - Rode ui, olijfjes, ei

Klein Groot

€ 10,50

€ 10,75

€ 10,50

€ 10,75

€ 14,25

€ 14,75

€ 14,25

€ 14,75

€ 6,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!Heeft u een allergie? Meld het ons!
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Swalmen
Het gebied, dat nu Swalmen heet, was reeds bewoond in de 
Steentijd (tot 3000 v.Chr.). Bij opgravingen zijn stenen voorwerpen 
gevonden uit de Steentijd. Op de Heide werd een hurkgraf ontdekt, 
dat de resten bevatte van de oermens uit het stenen tijdperk.

De Romeinse beschaving (50 v.Chr. – 400 na Chr.) drong hier door langs drie 
wegen:
1.      de Maas
2.      een heerbaan op de linker Maasoever (van Tongeren naar Nijmegen)
3.      een heerbaan op de rechter Maasoever (van Heerlen, over Tüdderen, 
Melick, Boukoul en Groenewoud naar Duitsland).
Deze heerbanen waren wegen, door Romeinse wegenbouwers aangelegd 
voor de legioenen (legers), die naar de grenskazernes aan de Rijn moesten. 
Ze vormden ook de handelswegen voor de kooplieden.
De Romeinen brachten beschaving: in Middelhoven heeft men in 1938 een 
drietal Romeinse pannenovens opgegraven. Op Groenewoud heeft men 
de overblijfselen gevonden van een Romeins gebouw.
In het kerkje van Asselt heeft men een rij ronde tegeltjes (van pijlertjes) 
gevonden, die erop schijnen te wijzen, dat in de onmiddellijke nabijheid 
een Romeinse villa heeft gestaan met verwarmingsinstallatie..

Spaanse tijd: de 80-jarige oorlog: een treurige tijd voor Swalmen. Toen 
Willem van Oranje in 1572 Roermond belegerde, had hij zijn hoofdkwartier 
op kasteel Hillenraedt. De soldaten mishandelden dikwijls de mensen en 
beroofden hen van vee, goederen en levensmiddelen. Swalmen moest 
dikwijls leningen sluiten (o.a. in 1580, 1586 en 1593) om gevraagde gelden 
te kunnen betalen. De bevolking verviel tot armoede. Op het gehele 
platteland hadden geregeld heksenvervolgingen plaats, ondanks het feit, 
dat de geleerden en priesters flink optraden.
Van 1634 tot 1638 werd de hele streek door hevige besmettelijke ziekten 
geteisterd. Bovendien werd veel schade aangericht door de watersnood 
van 1643.

In 1718 n.l. brak er in Swalmen een besmettelijke ziekte uit, waaraan 2/3 van 
de bevolking bezweek. Hieronder waren drie geestelijken. De mensen die 
het er levend afbrachten, waren voor het grootste deel ook nog verlamd 
aan handen en voeten.
In dezelfde tijd werd het land van Asselt overstroomd door de Maas, zodat 
weiland en oogst bedorven of vernield werden. De mensen zaten meestal 
zonder brood: grote armoede. Toch moest Swalmen nog meer geld betalen 
(contributies). Bovendien had Swalmen in 1701 een weg door het dorp 
moeten aanleggen en tevens twee houten bruggen over de Swalm. Omdat 
de gemeenteschuld zo groot was, vroegen de schepenen van Swalmen om;
1.      vrijstelling van beden, gedurende tien jaar;
2.      de interest van de gemeenteschuld te verminderen;
3.      bruggeld te mogen heffen op de bruggen.
Resultaat: de beden werden met 1/3 verminderd gedurende vijf jaar.
Tot aan de Franse tijd (1789) bleef Oranje in het bezit van Swalmen.
Franse tijd: zware belastingen in geld en levensmiddelen. Toch brak er toen 
eindelijk een betere tijd aan voor Swalmen.
Op het Weense Congres (1814) kwam Swalmen bij het Koninkrijk der 
Nederlanden onder de Oranjes, waar het nu nog bij behoort.
Met de regering van de Oranjes, vooral sedert koning Willem II, is dan 
eindelijk voor deze streken een rustiger tijd aangebroken.
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Fiets- en 
wandelroutes
Midden-Limburg is voorzien van een uitgebreid 
fietsknooppuntennetwerk van zo’n 1.000 kilometer. 

De routes zijn aangegeven middels nummers op 
duidelijke groen-witte bordjes. Uniek aan fietsen in 
Midden-Limburg is dat het fietsknooppuntennetwerk 
grensoverschrijdend is en aansluit op het Duitse- en 
Belgische netwerk. 

Kaarten met diverse wandel- en fietsroutes zijn 
verkrijgbaar bij Herberg De Bos.

Bij Herberg De Bos kunt u prima terecht voor 
een overnachting. Loopt u bijvoorbeeld het 
Pieterpad, of maakt u een lange fietstocht? 
Denk dan eens aan een overnachting in één 
van onze trekkershutten in Swalmen. 

Na van de zon genoten te hebben op ons 
terras en van een maaltijd in ons eetcafé, is het 

heerlijk slapen in onze knusse trekkershutten 
op het terrein. 

U kunt een enkele overnachting in de trekkershut 
boeken, maar u kunt de trekkershut uiteraard 
ook gebruiken als uitvalsbasis. We hebben 
meerdere trekkershutten beschikbaar.U kunt 
hier dus ook prima met een groep verblijven.

Knusse overnachtingen

Hoofdgerechten
Gevulde Portobello  - Ragout van champignons, gegratineerd met kaas

Schnitzel

Kipsaté - Kroepoek, gebakken uitjes, salade

Kalfsoester 

Surf & Turf - Biefstukje, gamba’s en kruidenboter 

Zeebaars  - Witte wijnsaus

U kunt kiezen uit de volgende sauzen:

Champignonsaus, pepersaus, rode wijnsaus

€ 15,75

€ 16,25

€ 17,25

€ 18,25

€ 19,50

€ 18,75

Desserts
Panna cotta - Met bosvruchtencompote en slagroom

Dame blanche -  Met chocoladesaus en slagroom

Parfait van advocaat - Met warme kersen

€ 7,00

€ 6,50

€ 7,00
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- Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en mayo -

3 gangen menu (soep/hoofdgerecht/dessert)   € 29,50

3 gangen menu (salade/hoofdgerecht/dessert)  € 32,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!



Hete bliksem is een oud Nederlands gerecht. Het is een stamppot die bestaat uit 2 delen 
aardappel, 1 deel zure appelen (goudreinetten) en 1 deel zoete appelen of peren. Appels 
en peren zijn lang houdbaar en van oudsher een ingredient in stamppotten. Net als 
ingemaakte groenten.

Appelstamppotten worden vaak aangevuld 
met witte of bruine bonen.Varianten van het 
gerecht worden verkregen door de toevoeging 
van spek tijdens het koken, of door gebruik van 
stoofperen in plaats van appelen. Een andere 
variant is “donder en hete bliksem”, waarbij 
ham en Franse mosterd worden toegevoegd.

Door het gebruik van appels en peren bevat 
het gerecht veel vocht, waardoor het lang zijn 
hoge temperatuur behoudt. Daaraan dankt 
het waarschijnlijk zijn naam. Bovendien blijven 
de gestoofde, soms haast tot moes gekookte 
appels gemakkelijk aan het gehemelte plakken, 
zodat de eter zijn mond danig kan branden en 
gemakkelijk brandblaren kan oplopen. In het 
oosten en in Duitsland is de naam “hemel en 
aarde” gangbaar, waarbij hemel verwijst naar 
de appels die in de lucht groeien en aarde naar 
de aardappels.

In het noorden van Nederland is hete 
bliksem bekend onder de naam: “stamppot 
zoetappeltjes” (waarbij alleen zoete appels 
worden gebruikt) of als “pronkjewail” (gemaakt 
van gedroogde en gewelde appeltjes). Voor de 
smaak wordt vaak keukenstroop toegevoegd. 

Ingrediënten marinade
- 1,5kg aardappelen
- 500g zure appelen

- 250g zoete aardappelen
- 125g magere spekblokjes
- 2 uien

Bereiding 
Schil de aardappelen, was ze en breng ze 
aan de kook in een pan met 2 dl.water en wat 
zout. De appels schillen, in vieren delen en de 
klokhuizen verwijderen. Als de aardappelen 
20 minuten hebben gekookt leg je de appels 
er bovenop. Alles dan nog 10 minuten laten 
koken.

Bak het spek uit. Maak de uien schoon, snijd ze 
in ringen en voeg ze bij het spek. Bak de uien 
goudgeel.

Giet de aardappelen en appelen af, vang 
het kookvocht op(deze kan als “jus” op tafel 
worden gezet bij het serveren om het geheel 
naar smaak smeuïger te maken). Stamp de 
aardappelen en appelen door elkaar. Giet er 
een scheutje van het kookvocht bij. Op smaak 
brengen met iets azijn.
Leg de blokjes spek met de ringen ui er 
bovenop.
Lekker met bloedworst (en baklever).

Smakelijk eten!
Team Herberg de Bos

Hete bliksem
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Kindergerechten
Tomatensoepje - Met soepstengel

Kindertosti ham/kaas - Met ketchup

Poffertjes

Kinderfrietje - Met mayo en appelmoes

Kinderfrietje met kroket, frikandel - Met mayo en appelmoes

€ 3,00

€ 3,75

€ 5,00

€ 3,25

€ 4,75



Openingstijden
Op maandag zijn we gesloten. Alle 
andere dagen zijn we vanaf 10:00 uur 
geopend.

Reserveren
Wilt u reserveren? Dat kan. Laat het ons 
telefonisch van tevoren even weten.

Contactgegevens
Herberg de Bos
Bosstraat 115
6071 PX Swalmen  

T. +31 (0) 475-502557 
M. 06 83 32 04 52
E. koen@herbergdebos.nl
I. www.herbergdebos.nl

Wifi: HerbergdeBos gasten
Wachtwoord: 6071PX115

Cadeautip
een cadeaubon voor een ontbijt of 
een etentje bij Herberg de Bos.


