LA MER

KREEFT UIT ONS AQUARIUM
HALVE KREEFT

22,50

KREEFTENCOCKTAIL

17,50

naturel of gegratineerd, met oerfriet en dragonmayo
met oa mango, cocktailsaus en briochetoast

OESTERS UIT ONS AQUARIUM
PER STUK (vanaf 3 stuks)

met zuurdezem, sjalotvinaigrette, peper en citroen

FRUITS DE MER

3,00

GASTROBAR
BIJ ROZENDAAL
TAPAS
KOUD

CARPACCIO

onze beroemde carpaccio met eendenlever en truﬀel

GEROOKTE ZALM

PLATEAU, vanaf 2 pers, pp

22,50

gebrande eendenlever met een pruimencompôte

DE LUXE, vanaf 2 pers, pp

37,50

taartje van kabeljauw en draadjesvlees met saﬀraan

SURF & TURF

ENTRECOTE & KREEFT

GEITENKAAS

35,00

DINER
RUND

LA TERRE

ENTRECOTE

met dikke frieten, rauwkost en bearnaisesaus

VARKEN

SATEH VARKENSHAAS

met atjar, frieten, pindasaus en kroepoek

GBRB

BLACK ANGUS BURGER

onze burger met dikke frieten, rauwkost

22,50

15,00

TAPAS
SALADES

ZOMERSE SALADE MET:

PALING

met bloemkoolpickles, yoghurtijs en kerryschuim

+ 1,50

WARM

GAMBAS

PilPil van gambas in knoﬂookolie en chili gegaard

TARBOT

+ 1,50

kort gebakken, op draadjesvlees en met eendenlever

PIRI-PIRI

pittige kipﬁletstukjes in bladerdeeg bereid

ROASTED BEEF

getrancheerde roast van bief met een bearnaisesaus

DESSERT

CHARCUTTERIE

HAM- EN WORSTSOORTEN

met brood en smeersels

crema Catalana met likeur 43

+ 1,50

klein kaasplankje met vijgencompote en vijgentoast

PRIJZEN

OP PLANK

DIVERSE VISSOORTEN

CATALANA

KAAS

Wij zijn de ideale locatie waar u terecht
kunt voor uw feest of evenement.
Wat u ook maar te vieren heeft, de
mogelijkheden zijn eindeloos
Dicht bij het centrum, gratis parkeren
en de bus stopt voor de deur!

POISSON

SORBET

mini sorbet met vers fruit

FROMAGE

KAASASSORTIMENT

met brood en smeersels

geserveerd met brood en sausjes

4 GERECHTJES (2K/2W)

16,50

MIX PLATEAU

5 GERECHTJES (2K/2W/1D)

geserveerd met brood en sausjes

20,00

met brood en smeersels

geserveerd met brood en sausjes

6 GERECHTJES (3K/3W)

24,00

GAMBAS

PilPil, in knoﬂookolie en chili gebakken

15,00

geserveerd met brood en sausjes

7 GERECHTJES (3K/3W/1D)

27,50

KAAS

12,50

geserveerd met brood en sausjes

TAPASPLATEAU (6K/6W/3D)

60,00

OPENINGSTIJDEN KEUKEN

4,50

GASTROBAR BIJ ROZENDAAL

met brood en smeersels

12,50

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 17.00 tot 20.30 uur

PUNTZAK FRIET

TAPARULES

EEN PAAR SPELREGELS

6,50

met diverse smeersels en sausjes

KIPFILET

TERRAS

STOERE FRIETEN

WARME BROODBOL

SPARE RIBS

gemarineerde en geroosterde kipﬁlet

vegetarische salade met geiten en bunkerkaas

FRIET

STOERE BOL

VARKENSWANG

zacht gegaard, met gamba en knoﬂookschuim
gelakt met Rozendaalmarinade en met koolsalade

17,50

15,00

KABELJAUW

Waldorfsalade met geitenkaas en truﬀel

runderentrecôte en halve kreeft, rauwkost en frieten

SUSHI VanDe WEEK

laat u verrassen door onze sushiroll special

+ 1,50

diverse schaal en schelpdieren

bovenstaand plateau met halve kreeft per persoon

SUSHI

geserveerd met truﬀelmayo en dragonmayo

huisgerookte zalm met mierikswortelhangop

EENDENLEVER

ORIENTAL

prijzen zijn per persoon (muv tapasplateau)
tapas uitsluitend per complete tafel
prijzen zijn exclusief supplementen (muv tapasplateau)
wij serveren tapas vanaf 2 personen (muv tapasplateau)

VAN ALLES WAT

15,00

15,00

15,00

22,50

DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG

PASTA

PASTA ROZENDAAL

vers bereidde pasta met olijfolie, knoﬂook, rucola
trostomaatjes, Peccorino en Parma ham

12,50

LOBSTER
TO GO
THUIS GENIETEN VAN KREEFT

Wilt u thuis graag genieten van onze kreeft?
Wij bereiden de kreeft zoals u hem wilt, zodat u thuis
met minimale handelingen maximaal kunt genieten!

