
LUNCH
12.00 - 15.00

DINER
17.00 - 20.30

ZOMERDAGMENU

TOMATENSOEP 6

CAESARSALAD met krokant gebakken kip
(met brood +2) 

11.5

SALADE GEITENKAAS
roodlof | quinoa | grapefruit | sinaasappeldressing 

10.5

- LANDBROOD MET -
BLT met kip 9.5

GEROOKTE VISPATÉ 
ingelegde komkommer en citroen

10.5

CARPACCIO
truffelmayonaise | rucola | parmezaan

10.5

POMPOENHUMMUS
geroosterde pompoen | ras-el-hanoutyoghurt | rucola

8.5

RUNDVLEESKROKETTEN 8.5

12-UURTJE
tomatensoepje | landbrood met kaas | 
landbrood met kroket

11.5

TOSTI
landbrood | ham en kaas 

4.5

UITSMIJTER 3 eieren (met spek, kaas of ham +2) 7.5

PANNENKOEK (met kaas, spek of appel +2) 6

PORTIE FRIET 4.5

PORTIE FRIET MET SNACK 
(frikandel, kaassouffle, kipnuggets of kroket) 

7.5

- VOOR -
LANDBROOD | roomboter | olijfolie 3.5

TOMATENSOEP 6

CARPACCIO
truffelmayonaise | rucola | parmezaan

11.5

GEROOKTE VISPATÉ
bruschetta | citroen en ingelegde komkommer 

8.5

- HOOFD -
CAESARSALAD met krokant gebakken kip
(met friet +4.5 of brood +3.5) 

13.5

VEGAN RENDANG
atjar | sperzieboontjes | rijst | kokos 

16.5

ROSARIUMBURGER medium geserveerd
friet | sla 

18.5

TOURNEDOS
seizoensgroenten | friet | sla
bearnaise, kalfsjus of kruidenboter

25.5

ENTRECÔTE
seizoensgroenten | friet | sla
bearnaise, kalfsjus of kruidenboter

22.5

VIS VAN DE MARKT
gebakken krieltjes | tuinerwtjes | venkel

22

- VOOR DE KINDEREN -
SPAGHETTI | tomatensaus | geraspte kaas 6.5

PANNENKOEK (met kaas, spek of appel +2) 6

PORTIE FRIET 4.5

SNACK (frikandel, kroket, kaassoufflé, kipnuggets) 3.5

BORREL 
DE HELE DAG

PORTIE BOERENKAAS 6.5

ROSARIUM BORRELPLANK 14.5

POMPOENHUMMUS 
rauwkost en minipita

9.5

BITTERBALLEN 6 stuks 6.5

KAASSTENGELS 6 stuks 6.5

GEMENGD BITTERGARNITUUR 16 stuks 13.5

NACHO’S 
met kaas | salsa | crème fraîche | guacamole

7.5

- SMOOTHIES -
YOGHURT-TROPISCH FRUIT 4.75

MANGO-PASSIEVRUCHT 4.75

- DESSERT -
COUPE ROMANOV 
lobbige aardbeienroom | verse aardbeien | 
aardbeisorbetijs

6.5

DAME BLANCHE
vanille-ijs | slagroom | warme chocoladesaus

6.5

COUPE APPLECRUMBLE met vanille-ijs 6.5

- CORONA-AANPASSINGEN -
1,5 METER AFSTAND NAAR IEDEREEN
Houd afstand naar andere gasten én naar ons personeel. Verkouden of koorts?
Ander keertje terug komen graag! Handen desinfecteren bij binnenkomst.

GELIEVE DE BAR HELEMAAL NIET TE BENADEREN
De  bar en de keuken zijn het hart van alle looplijnen van ons personeel. Corona maakt 
niet bepaald gastvrij, maar we kunnen helaas niet werken als u zich daar ook bevindt.

TOILETGEBRUIK
Zie instructies bij de ingang van de toiletten.
NB. Kinderen tot en met 12 jaar moeten vergezeld van een volwassene naar het toilet.

ZOET&TAARTEN
DIVERSE SOORTEN MUFFINS 3

TAART VAN DE DAG 4

APPELTAART 4

CHEESECAKE 4




