L

UNCHGERECHTEN (tot 17.00 uur)

Tosti’s geserveerd met rundvleessalade
Toast belegd kaas
Toast belegd ham kaas
Toast belegd ham kaas verse ananas

9,00
9,25
10,50

Uitsmijters
3 boterhammen wit of bruin belegd met:
Ham, kaas, 3 gebakken eieren
Rosbief, ham, 3 gebakken eieren
Rosbief, ham, kaas en 3 gebakken eieren

9,75
10,50
11,00

Toast champignon “Brabançonne”
3 sneetjes geroosterd brood met gebakken Oisterwijkse champignons,
paprika, ui en reepjes gekookte ham

12,75

Twee Bourgondische kroketten
Met wit of bruin brood

11,00

De Rosep Clubsandwich
13,00
Belegd met gerookt kipfilet, gebakken spek, gekookte ham, ei en rémouladesaus
Clubsandwich “vis”
Belegd met gerookte zalm en krabsalade

13,75

Italiaanse of Meergranen bol tonijnsalade
Belegd met tonijnsalade

10,50

Italiaanse of Meergranen bol ‘gezond’
Belegd met ham, kaas, tomaat, komkommer en ei

9,75

Italiaanse of Meergranen bol zalm
Belegd met huisgerookte zalm en saffraanmayonaise

10,75

Italiaanse of Meergranen bol carpaccio
Belegd met carpaccio van rund, Parmezaanse kaas en truffelcrème

11,00

Heeft u een allergie, meld het ons. Wij kunnen u informatie over allergenen verstrekken.

V

OORGERECHTEN /

Rosep maaltijdsalade
Rijke salade met gerookte kip, geitenkaas, perzik en olijven
met een romige dressing en toast

S

ALADES
14,75

Vegetarische mozzarella salade**
Met pommedori tomaat, basilicum, rucola en gemarineerde olijven

14,00

Salade carpaccio
Dun gesneden runderlende met Parmezaanse kaas en truffelcrème

14,75

Salade gamba's
Frisse salade met in knoflookolie gebakken gamba's (6) en een
tomaat- basilicumsaus

17,25

Grand Rosep hors d’oevre
Royale vleessalade met garnituur van diverse vis- en vleessoorten
met een rémouladesaus

18,75

Salade van hele kreeft (bereidingstijd ± 25 minuten)
Met Hollandse garnalen en een kreeftenmayonaise

38,50

Bovenstaande salades worden met brood en boter geserveerd

S

OEPEN

Kreeftensoep geserveerd met een briochebroodje

9,75

Pommedoriesoep** geserveerd met een briochebroodje

8,25

** vegetarisch

Huisgemaakte Rosep hamburger
Geserveerd met frites

H

OOFDGERECHTEN
16,75

Gebakken doradefilet
Met frites, salade en saus van kreeft

25,50

Gebakken parelhoenderfilet
Met frites, salade en saus van rode Port

23,95

Tournedos (180 gram) met rode portsaus
Geserveerd met frites, salade en mayonaise

25,75

Gebakken gamba’s
In knoflookolie gebakken gamba’s (7) op romige pasta
geserveerd met een kreeftensaus

23,50

Gegrilde kalfsentrecote
Geserveerd met frites en salade en mayonaise

23,75

Kaasplankje (1 pers.)
Met Kletzenbrood

N

AGERECHTEN
9,85

Huisgemaakt verrassingsdessert
Elke keer anders!

9,50

Dame Blanche
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom

9,00

Coupe du Bois
3 soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom

8,75

Kinderijsje met verrassing

5,00

Heeft u een allergie, meld het ons. Wij kunnen u informatie over allergenen verstrekken.

