
TAPAS

Verschillende tapas gerechtjes om samen van te genieten.
Deze tapas worden geserveerd met een knabbelgarnituur:

tapenades, sausjes, boters en stoer brood

VANAF 2 PERSONEN

TAPAS I
3x k     oud, 1x warm, 1x dessert | 20,00 euro | p.p.

TAPAS II
4x koud, 2x warm, 1x dessert | 27,50 euro | p.p.

TAPAS III
5x koud, 3x warm, 1x dessert | 35,00 euro | p.p

.

GRILL

Vanaf de grill serveren wij u diverse specialiteiten.
Gerechten worden geserveerd met HomeStyle frieten,

rauwkostsalade en bijpassende sausjes

GASTROBURGER | 16,50 euro
Royale hamburger van 200 gram met o.a. uiencompote,

huisgemaakte burgersaus en pickles op stoer brood

PULLED PORK | 16,50 euro
Langzaam gegaard, grof getrokken varkensvlees

met o.a. smoked garlicsauce, coleslaw op stoer brood

AMERICAN HOTDOG  | 14,50 euro

Originele kip-grillworst van ruim 25 cm
met o.a. gewelde zuurkool, pickles op gegrild stokbrood

ZALM FILET | 19,50 euro
Zalmfilet (180 gram) van de grill

met Hollandaisesaus

ENTRECOTE | 20,50 euro
Entrecote (180 gram) van Twentse runderen

met Bearnaisesaus

SHARING RIBS | 29,50 euro
Royaal portie spareribs (1,5 streng, 6 stukken)

om samen te delen

PASTA E BASTA
Al dente gekookte fijne spaghetti met:

CARNE | 13,50 euro
Saus van tomaat, basilicum en mascarpone

met rundergehakt, spek en kalfsvlees

PESCE  | 15,50 euro
Romige saus met bosui, basilicum en bieslook

met zalm, garnalen en gamba’s

VEGA | 14,50 euro
Saus van tomaat, basilicum en mascarpone

met gegrilde groenten (aubergine, paprika en courgette)

COLD SERVINGS

Koude gerechten | Voorgerechten
Deze gerechten worden geserveerd met:

zuurdesem stokbrood, knoflooksaus en kruidenboter

CARPACCIO ROZENDAAL | 12,50 euro

Onze beroemde Rozendaal carpaccio met rucola,

truffeldressing, pijnboompitjes en Peccorino

GEROOKTE ZALM | 13,50 euro
Huisgerookte zalm met een salade van wakame

en taugé, hierbij een wasabimayonaise en uienringen

GARNALEN | 14,50 euro

Cocktail van Hollandse garnalen
met romige cocktailsaus en julienne van Granny Smith

TARTAAR | 14,50 euro
Klassieke tartaar van versgesneden rundvlees

met o.a. ansjovis, kappertjes en 63 graden ei(geel)

FRUITS DE MER

Vanuit ons homarium
geserveerd met bijpassend garnituur

HALVE KREEFT     | 24,50 euro 
Gekookt (naturel) of gegrild (Thermidor)

geserveerd met frietjes, dragonmayonaise en rauwkost

BOUILLABAISE   | 19,50 euro
Rijk gevulde vissoep volgens traditioneel recept

met schaal-, schelpdieren, vissoorten en rouille crostini’s 

PLATEAU FRUITS DE MER
37,50 euro | per persoon | vanaf 2 personen

Royaal plateau met o.a.
kreeft (1/2 p.p.) | oesters | garnalen (gepeld)

gamba’s | greenshell mosselen | kokkels
ongepelde garnalen | paling | zalm

krabpoten | tonijnsalade

MENU DU CHEF
vrijdag en zaterdag

overige dagen op reservering

Ons culinaire verrassingsmenu
samengesteld uit markt verse producten

3 GANGEN | 37,50 euro
Voor-, tussen- en hoofdgerecht

4 GANGEN | 47,50 euro
Voor-, tussen-, hoofdgerecht en dessert

5 GANGEN | 57,50 euro
Voor-, 2x tussen-, hoofdgerecht en dessert

6 GANGEN | 67,50 euro
Voor-, 3x tussen-, hoofdgerecht en dessert



SALADES

Maaltijdsalades
Deze gerechten worden geserveerd met:

zuurdesem stokbrood, knoflooksaus en kruidenboter

NICOISE ROZENDAAL | 14,50 euro

Onze wijze van deze salade met o.a. paprika, haricots,

gemarineerde aardappel en gegrilde tonijn

CEASAR SALAD  | 13,50 euro
Gegrilde romeinse sla met ansjovis, Parmezaan

en wij doen er ook gegrilde kipfilet bij

QUINOA SALADE | 12,50 euro

Vegetarische salade met quinoa,
groenten, noten, Parmezaan en groene appel

NORDIQUE | 14,50 euro
Knapperige sla met rauwe champignons,

gerookte zalm, gebakken gamba’s en garnaaltjes

BORRELPLANKEN

Gezellig bij de borrel.

Geschikt vanaf 2 personen | prijs is per plank

PLANK L     | 35,00 euro 
Plank M aangevuld met diverse kaassoorten

(o.a. geitenkaas, rood-, blauw- en witschimmel kazen)

GRANDE PLATEAU   | 47,50 euro
Plank L aangevuld met diverse vissoorten

(o.a. gerookte zalm, paling, garnalen en tonijnsalade)

ZESUURTJE
Proeverij zonder mes

rondom de klok van zes

Proeverij van onze speciale burgers
geserveerd op een gegrild mini brioche broodje

3 MINI BURGERS |13,50 euro

HOMEMADE HAMBURGER
Met Cheddar, gebakken spek en chutney van rode ui

PULLED PORK
Langzaam gegaard, grof getrokken, met coleslaw

FLAMED GRILLED PULLED SALMON
Boven vuurschaal gegrild, met wakame, taugé en wasabi

PLANK M | 22,50 euro
stoer brood | nacho’s

botertjes | tapenades | sausjes
chipollini uitjes | gemarineerde olijven

zongedroogde tomaatjes | aceto balsamico
hamsoorten | charcutterie
worstsoorten | carpaccio
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