BARISTA

KOFFIE

Vers gemalen ko e, robuust gebrand
Lungo | 2,50
Espresso | 2,50
Doppio Espresso | 4,50
Cappuccino | 2,75
Latte macchiato | 3,50

THEE

Ruime keuze uit diverse theesoorten
ee | 2,50
Verse muntthee | 3,50
Verse gemberthee | 3,50
Chai Latte | 3,50

FROZEN COFFEE
Wij serveren diverse soorten ijsko e
zie hiervoor ons 'Frozen Co ee' Menu

LEKKERNIJEN

PATISSERIE

Huisgemaakt gebak:
Appeltaart met kaneel | 3,75
Apfelstrudel (warm), vanillesaus | 4,50
Tiramisu | 3,75
van espresso en Amaretto
Cheesecake | 3,75
gebrand met rietsuiker
Mu n | 3,00

CHOCOLADE
Gemaakt met pure chocolade
Arretjescake | 3,50
Brownie | 3,75
Chocoladelolly | 1,00
Friandisemix | 3,50

DAY | LUNCH

BITS & BITES

SPECIALS

BIJ DE BORREL

POKE BOWL

Bitterballen 9 stuks | 8,00
geserveerd met mosterd en mayonaise
Gemengde Dim Sum 6 stuks | 8,00
geserveerd met chilisaus
Puntzak friet | 4,00
Puntzak zoete aardappel friet | 4,50
geserveerd met tru eldip en mayonaise

Sushi bowl met rijst, edamame boontjes,
mango, avocado, wakame, sojasaus en:
Zalm en gemarineerde tonijn | 12,50
Gemarineerde diamanthaas | 12,50
Gegrilde paddestoelen | 10,00

FLAMMKUCHEN
Krokante bodem met crème fraîche,
kaas, ui en:
Klassiek, met spekjes | 10,00
Gerookte zalm | 11,50
Paddestoelen, tru el en rucola | 11,50

NACHO’S

Gegratineerde kaas nacho’s | 7,00
met guacamole en crème fraîche
Nacho’s schotel | 9,00
met pulled pork en salsadip

NOODLES

Gewokte noodels met verse groenten,
sojasaus, gember en:
Reepjes diamanthaas | 10,00
Gamba’s en garnalen | 12,50
Gegrilde groenten en gepocheerd ei | 11,00

STOERE BOL

Stoere meergranenbol met:
Knoﬂooksaus en kruidenboter | 6,00
Diverse huisgemaakte tapenades | 7,00
Diverse smeersels (o.a. kip, tonijn) | 8,00

SANDWICH

PLANKEN

Onze beroemde sandwich | 12,50
Met o.a. Serranoham, gebakken spek,
gebakken ei, rauwkost, Pecorino,
gegrilde kipﬁlet, slasoorten
en Franse frietjes

Royale plank met brood, sausjes en:
Ham- en worstsoorten | 15,00
Kaassoorten | 15,00
Grande Plateau | 22,50
o.a. Ham-, worst- en kaassoorten,
gerookte zalm, tonijnsalade, gamba’s,
olijven en tortilla chips

TWAALFUURTJE
Keuze uit broodsoorten
Kleine uitsmijter met kaas en rosbief,
glaasje soep en een kroket
met roomboter en mosterd | 13,50

HIGH &JOY

Vanaf 2 personen, prijs per persoon
High Tea | 21,00
Diverse theesoorten,
royale etagère met lekkernijen,
3 tapas (koud, warm en zoet)
High Wine | 25,00
Sprankelend aperitief en knabbelplank
3 tapas met 3 wijnen
Dessert tapas met dessertwijn (supl. | 5,00)

TAKE IT EASY

Brood of kleine friet met:
1 kroket, mosterd en/of mayonaise | 5,50
2 kroketten, mosterd en/of mayonaise | 7,50
Speciale wensen? Vraag het ons

BROODCREATIES

BROODJES

Al ons brood wordt rijkelijk belegd met marktverse ingrediënten. U hee de keuze uit:
Ambachtelijk gebakken wit of donkerbruin vloerbrood of grof en luchtig maisbrood
KOUD:
Huisgerookte zalm met mierikswortelsaus, eiersalade en ui | 9,00
Carpaccio 'Rozendaal' met tru elmayo, pijnboompitten en Pecorino | 9,50
Vitello tonnato met krokante kappertjes, tomaat en komkommersalade | 9,50
Filet Americain, rosbief en corned beef met huisgemaakte pickles | 9,00
Serranoham, dun gesneden, met meloen- en pompoenchutney | 8,50
WARM:
Beenham met 63 graden eitje, tomatensalade en honing-mosterdsaus | 10,00
Uitsmijter met -ei, 3 stuks, belegd naar keuze | vanaf 9,00
Pulled pork met koolsalade en homemade BBQ-saus op een briochebol | 12,50
3 kroketjes (gamba, oesterzwam en chorizo) op mini broodjes | 9,50

GRILL

TOSTI

Tosti klassiek met boerenkaas en beenham | 5,00
Tosti 'Rozendaal' met brie, Serranoham en tomatentapenade | 7,50

FOCACCIA

Focaccia met Serranoham, basilicumpesto, tomaat en mozzarella | 8,50

HOT COLD

SOEPEN

SMOOTHIES

Spaanse tomaat met gepo e paprika | 7,00
Bruschetta met tomaat
Romige curry met kokos | 7,00
Garnalen toast
Runderbouillon met tru elroom | 7,00
Serranoham toast

Fruit | 4,50
Jus d’orange en vers fruit
Groenten | 4,50
Avocado, spinazie en yoghurt
Shake | 6,50
Vanilleijs, banaan, melk en mini donut

VEGA | VEGAN
NO MEAT

Wilt u helemaal geen dierlijke producten dan vervangen wij de ingrediënten met
een door een vegan alternatief
Turks brood met gegrilde groenten, ricotta* en siroop van aceto balsamico | 8,50
Quinoa burger met tomatenchutney, geserveerd op een gegrilde briochebol* | 13,50
met Franse frietjes, uienringen en naar wens met kaas* en gebakken ei*
B&B: Bunkerkaas* en Brie* op een ferme plak brood | 8,50
rijkelijk belegd met o.a. slasoorten, tomaat, vijgen, komkommer en aceto balsamico
Toast belegd met avocado, bechamel* en kaas*, gegratineerd in de oven | 9,50
hierbij serveren wij een granaatappelsalsa en een gepocheerd ei

GEZONDE TUINTJES
SALADES

Salade Caprese | 10,00
Met mini trostomaat, mini mozzarella, basilicum en olijfolie
Caesar salade | 12,50
Met o.a. gegrilde kipﬁlet, ansjovis, krokante sla en croutons
Salade Rozendaal | 17,50
Salade met diverse vissoorten (o.a. zalm, tonijn, gamba’s),
worst- en hamsoorten (o.a. Serranoham, tru elfuet),
kaassoorten en eendenlever

TAPAS

CHEF’S DINER

Vrijdagavond vanaf 18.00 uur
Verrassingsmenu met marktverse producten
3 gangen (voor-, tussen- en hoofdgerecht) | 37,50
4 gangen (voor-, tussen-, hoofdgerecht en dessert) | 45,00
5 gangen (voor-, 2x tussen-, hoofdgerecht en dessert) | 52,50
6 gangen (voor-, 3x tussen-, hoofdgerecht en dessert) | 62,50
'Fruits de mer' en kree uit ons homarium
Minimaal 1 dag van tevoren te reserveren

Diverse kleine hapjes
in meerdere gangen geserveerd
Wij houden rekening met uw voorkeuren
Vanaf 2 personen
3 gerechtjes (2 koud, 1 warm) | 12,00 p.p.
4 gerechtjes (2 koud, 2 warm) | 16,50 p.p.
5 gerechtjes (3 koud, 2 warm) | 20,50 p.p.
6 gerechtjes (4 koud, 2 warm) | 24,00 p.p.
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CATERING OP MAAT
in de maten: XS tot XXXL

Voor ons is catering een beleving die wij graag delen met u.
Wij verzorgen vol passie uw feest tot in de puntjes,
van privat dining tot de grote bedrijfsfeesten.
Nieuwsgierig? Wij ook! ...Naar uw wensen.

