DINER

VOORGERECHTEN

17:00 – 20:30

BROOD | aioli | kruidenboter

3.5

CRUDITÉ | ansjovis-kappertjesmayonaise

6.5

TOMATENSOEP | brood

7

GEITENKAASSALADE | vijg | pijnboompitjes |
selderij | rucola | honing-balsamicodressing

10

CARPACCIO | black garlic mayo | parmezaan

10.5

GEROOKTE VISPATÉ | ingelegde komkommer |
cornichons | citroen

8.5

GEFRITUURDE CALAMARI | citroenaïoli

8.5

KIDS
GROENTENBEKER

3.5
6

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

7.5

PASTA | tomatensaus | geraspte kaas

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

- VLEES EN VIS -

CAESARSALAD | kip | parmezaan |
gepocheerd ei

13.5

ROSARIUMBURGER medium geserveerd
oude kaas | augurk | rode ui | mosterd mayo |
frites

17.5

SATÉ VAN KIPPENDIJ | pinda saus | atjar |
sperziebonensalade | zoete aardappel frites

18

ENTRECÔTE | seizoensgroenten | friet |
kruidenboter
VIS VAN DE MARKT | seizoensgroenten |
gebakken krieltjes

PANNENKOEK (met kaas, spek of appel +2)

TOILETGEBRUIK

HOOFDGERECHTEN
ZOET&TAARTEN
Diverse soorten MUFFINS

3

TAART van de dag

4

APPELTAART

4

CHEESECAKE

4

22.5
DAGPRIJS

BORREL
ROSARIUM BORRELPLANK

- VEGA -

14.5

CRUDITÉ | kappertjes-ansjovismayonaise

6.5

NACHO’S | kaas | salsa | crème fraîche |
Black Bean-dip

7.5

18.5

BOERENKAAS | mosterd | cornichons

6.5

16.5

BITTERBALLEN 6 stuks

6.5

KAASSTENGELS 6 stuks

6.5

BLACKBEAN BURGER op een maisbroodje
cheddar | tomatenchutney | koolsla |
zoete aardappel frites

18.5

KAASFONDUE | verschillende groenten | brood
VEGAN RENDANG | rijst | geroosterde wortel |
atjar | boontjes

DESSERT

GEMENGD BITTERGARNITUUR 16 stuks

COUPE APPLECRUMBLE | vanille-ijs

7.5

DAME BLANCHE | vanille-ijs | slagroom | warme
chocoladesaus

7.5

BLUE BERRY ROMANOV | sorbetijs (lactosevrij)

7.5

Veel van ons vlees, kip en kaas komen van De Lindenhoff:
een boerderij in Baambrugge.
"Respect voor de natuur" is hun visie. En dat proef je!

13.5

APERITIEF
PROSECCO met Berto Aperitivo

8.5

Tanquerey GIN & Elderflower TONIC

8.5

PALAU | Gazo Cava Brut
MIONETTO FRIZZANTE BIANCO

Fles

27.5

Flesje

6.5

