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Lunchmogelijkheden
Bij in de Roos bestaat ook de mogelijkheid om met een grotere groep te lunchen in een
van onze authentieke zalen. Hiervoor kunt u uw lunch samenstellen uit onze uitgebreide
lunchkaart; met luxe broodjes en maaltijdsalades.
Ook kunt u kiezen uit onderstaande lunchgerechten.
Lunchbuffetten zijn te bestellen vanaf 8 personen

Voor de gerechten werken wij zoveel mogelijk met biologische en streekproducten.
In de voorbereiding van de gerechten hebben onze medewerkers een belangrijk aandeel
en ook in het opdienen en uitserveren ervan staan zij centraal.

Lunch mogelijkheden
Soep van het moment met stokbrood en kruidenboter groot/klein 4,95/2,70
Soep van het moment met twee luxe belegde broodjes 1 hard en 1 zacht 13.00
1 zacht belegd broodje (wit/bruin) (ham, kaas) 2,95
1 zacht Luxe belegd broodje (wit/bruin) (carpaccio, zalm, brie, etc. ) 3,95
1 hard belegd brood(je) (ham, kaas) 3,95
1 hard luxe belegd broodje (carpaccio, zalm, brie, etc. ) 4,95
1 zacht broodje met een rundvleeskroket en mosterd 4,50
1 bourgondische kroket met oerbrood 5,00
2 bourgondische rundvleeskroketten met oerbrood 8,85
Losse kroket /  tipje mosterd of mayonaise = bij te bestellen 2,25 /0,40
2 groenten kroketten met oerbrood 9,45
1 groente kroket met oerbrood 6,00
Mix van kroketten met oerbrood 1 rundvlees en 1 groentekroket 9,00
Tosti Hollandse / hawaii 6,75 / 7,00

In de Roos Lunch Klein
zoals beschreven op onze menukaart in het lunchcafé

9,50

in de Roos Lunch Groot
Zoals de kleine lunch in de Roos maar dan met
een heerlijke soep met stokbrood en kruidenboter vooraf.

13,00

Lunch Buffet 1
Tomatensoep of Soep van de dag
Diverse broodjes en sandwiches luxe belegd (carpaccio, zalm, brie, etc) ,
Salade en   Melk, karnemelk, jus d’orange

15,50

Lunch Buffet 2
Amuse hapje Tomatensoep of Soep van de dag
Diverse broodjes en sandwiches luxe belegd ( carpaccio, zalm, brie, etc)
Quiche-Salade-Fruit amuse Melk, karnemelk, jus d’orange

19,25
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High Tea
Heb je iets te vieren of zomaar.
Kies dan voor een High Tea dit is een
heerlijke verwennerij. Deze start met een
vers gemaakt soepje, gevolgd door een
hartige gang een verfrissende verrassing
tussendoor en daarna een gang met zoete
lekkernijen. Natuurlijk geserveerd met een
ruime keuze uit heerlijke theeën .Indien
gewenst kunt u aangeven ook koffie te willen
nuttigen, dan zorgen wij hier ook voor.

High Tea dient men vooraf te reserveren, met een grotere groep
kunt u ook in een onze sfeervolle zalen uw high tea nuttigen

Met wensen of diëten houden wij graag rekening, geef deze a.u.b.
aan ons door. Wenst u speciaal brood ivm uw allergie dit is mogelijk
hiervoor vragen wij een meerprijs.

Volwassenen                          19,50 p.p.
Kinderen 4 t/m 12 jaar           13,50 p.p.

Baby Shower High Tea
Combineer je babyshower met een High Tea,
een extra leuk feestje voor de mommy to be!

De babyshower is een verrassing voor de zwangere en wordt vaak
georganiseerd door haar vrienden of familie.
Tijdens de babyshower wordt ze nog even extra verwend met
cadeautjes voor als de baby er is.

Bij een Babyshower High Tea arrangement met een grotere groep
zit u in een van onze authentieke zalen en zorgen wij voor de
speciale aankleding.
De tafel wordt feestelijk gedekt in de kleur roze of lichtblauw, of als
het geslacht nog een verrassing is dan een combinatie van beide.
Ook de high tea baby shower is themagericht opgemaakt, zoals
bijvoorbeeld cupcakes met baby versiering.
Lekker een paar uur babbelen, eten en onbeperkt thee/koffie
drinken.

Babyshower High Tea                             23,50 p.p.
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Diner mogelijkheden
In de Roos heeft voor u verschillende dinermogelijkheden.
Bij de bereiding van onze gerechten gebruiken wij zoveel mogelijk biologische en
streekproducten. Diners zijn te bestellen vanaf 10 personen.

Diner mogelijkheden
Wij kunnen een voorstel doen of u kunt u laten verrassen
waarbij u aangeeft wat u niet wenst te nuttigen.

Per persoon

Een gang diner
Hoofdgerecht keuze uit:

● Vlees
● Vis
● Vegetarisch

16,50
18,50

Twee gangen diner
Soep en een hoofdgerecht, keuze uit:
● Vlees
● Vis
● Vegetarisch

21,50
23,50

Twee gangen diner
Voor en hoofdgerecht of hoofd en nagerecht, keuze uit:

● Vlees
● Vis
● Vegetarisch

27,50
29,50

Drie gangen diner
Voor en hoofd en nagerecht, keuze uit:

● Vlees
● Vis
● Vegetarisch

33,00
35,00

Walking diner
zie uitleg bij voorbeeld van walking diner

vanaf 30,00

Buffetten
zie uitleg bij buffet mogelijkheden

vanaf 15,00

Walking diner                   voorbeeld Per persoon

● Ontvangst met een glaasje Prosecco en een amuse hapje
● Rundercarpaccio
● Tomatensoep of soep van de dag
● Gamba’s en chilisaus
● Warme getrancheerde kipfilet ketjap met roerbakgroenten en

rijst
● Vers fruit, ijs en slagroom
● Koffie / Thee met bonbon

*Prosecco is op nacalculatie per fles

vanaf  30,00*
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Buffet mogelijkheden.
Stamppot buffet                    alleen in de wintermaanden Per persoon

Stamppot Buffet 1:
2 Stamppot Gerechten en 1 vleesgerecht keuze uit;

Stamppot Gerecht:                       Vleesgerecht:
● Boerenkool ● Speklappen
● Zuurkool ● Gehaktbal met jus
● Hutspot ● Saucijsjes
● Andijvie ● Runderstoofpotje

● Rookworst
Appelmoes en Franse Mosterd

15,50 p.p.

Stamppot Buffet 2:
2 Stamppot Gerechten en 2 vleesgerechten keuze uit;

Stamppot Gerecht:                       Vleesgerecht:
● Boerenkool ● Speklappen
● Zuurkool ● Gehaktbal met jus
● Hutspot ● Saucijsjes
● Andijvie ● Runderstoofpotje

● Rookworst
Appelmoes en Franse Mosterd

17,50 p.p.

Koud Buffet Per persoon.

Koud Buffet bestaande uit:
❏ Rundvleessalade klassiek opgemaakt met vis en vlees
❏ In de Roos seizoen salade
❏ Pasta salade
❏ Stokbrood met kruidenboter

15,00 p.p.

Warm Buffet Per persoon.

Warm Buffet bestaande uit:
❏ 2 Vleesgerechten Keuze uit;

❏ Kipsate met satesaus
❏ Varkenshaas met champignonsaus
❏ Spareribs
❏ Beenham
❏ Kip Cajun
❏ Kipfilet met ananas in zoete ketjapsaus

❏ Rijst
❏ Seizoensgroenten (warm)
❏ keuze uit: Aardappelgratin of Gebakken aardappelen

17,50 p.p.
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Combinatie warm en koud Buffet Per persoon.

Buffet 1:

Warme Buffet bestaande uit:
❏ 2 Vleesgerechten Keuze uit;

❏ Kipsate met satesaus
❏ Varkenshaas met champignonsaus
❏ Spareribs
❏ Beenham
❏ Kip Cajun
❏ Kipfilet met ananas in zoete ketjapsaus

❏ Rijst
❏ Seizoensgroenten (warm)
❏ keuze uit: Aardappelgratin of Gebakken aardappelen

Koud Buffet Bestaande uit:
❏ Rundvleessalade
❏ In de Roos seizoenssalade
❏ Stokbrood met kruidenboter

20,00 p.p

Buffet 2:

Warm Buffet bestaande uit:
❏ 2 vleesgerechten Keuze uit;

❏ Kipsate met satesaus
❏ Varkenshaas met champignonsaus
❏ Spareribs
❏ Beenham
❏ Kip Cajun
❏ Kipfilet met ananas in zoete ketjapsaus

❏ 1 visgerecht Keuze uit;
❏ Zalm met een botersausje
❏ Gamba’s knoflook of chilisaus
❏ Victoriabaars met een lichte mosterdsaus

❏ Rijst
❏ Seizoensgroenten (warm)
❏ keuze uit: Aardappelgratin of Gebakken aardappelen

Koud  Buffet bestaande uit:
❏ Rundvleessalade
❏ In de Roos seizoenssalade
❏ Stokbrood met kruidenboter

24,95 p.p
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Buffet 3

Warm Buffet bestaande uit:
❏ 2 Vleesgerechten Keuze uit;

❏ Kipsate met satesaus
❏ Varkenshaas met champignonsaus
❏ Spareribs
❏ Beenham
❏ Kip Cajun
❏ Kipfilet met ananas in zoete ketjapsaus

❏ 2 Visgerechten Keuze uit;
❏ Zalm met een botersausje
❏ Gamba’s knoflook of chilisaus
❏ Victoriabaars met een lichte mosterdsaus

❏ Rijst
❏ Seizoensgroenten (warm)
❏ Keuze uit: Aardappelgratin of Gebakken aardappelen

Koud Buffet bestaande uit:
❏ Rundvleessalade
❏ In de Roos seizoenssalade
❏ Vers fruitsalade
❏ Stokbrood met kruidenboter

28,95 p.p

Dessert buffet Per persoon

Dessert Buffet 1:
Diverse soorten lekkernijen bestaande uit;
Mousse / bavarois
ijs
Vers fruitsalade
Slagroom

7,75 p.p

Dessert Buffet 2:
Diverse soorten lekkernijen bestaande uit;
Mousse / bavarois
ijs
Vers fruitsalade
Warme kersen
Slagroom

9,25 p.p
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Borrel hapjes
Met trots presenteren wij u de luxe borrelhapjes van in de Roos, allen huisgemaakt en
met veel aandacht door onze medewerkers voor u bereid.

Koude hapjes                vlees - vis - vegatarisch Per stuk
Amuse Glaasje gevuld met bijv; vissalade- kaassalade - kipsalade 1,75
Wrap gevuld met bijv: kip - zalm - ham -tonijn 1,75
Meloen met Serranoham 1,50
Fruitcocktail 1,75
Salami hoorntje met roomkaas 1,50
Stokbroodhapje belegd met bijv; carpaccio - ei- tonijnsalade - brie 1,75
Prikker kaas/worst  of  Prikker  Mozzarella/ tomaat 1,50
Tomaatje gevuld met bijv; krabsalade -selderijsalade 1,75
Komkommer gevuld met bijv met tonijn - kaasmousse 1,75
Gevuld ei 1,60
Mix van Mediterrane olijven met knoflook 3,00
Nootjes per glaasje 1,75
Warme  hapjes               vlees - vis - vegatarisch Per stuk
Worstenbroodje 2,60
Mini worstenbroodje 2,10
Bitterballen ( 8 of 16 stuks) 4,60/8,05
Mix van bittergarnituur ( 8 of 16 stuks) 5,60/9,85
Mini sate met satesaus 1,75
Quiche 1,75
Gebakken gemarineerde gamba’s 1,80
Mini garnalen kroketje 1,75
Mix van vegetarische bittergarnituur ( 8 of 16 stuks) 7,15/12,00
Etagère met diverse hartige lekkernijen per stuk 1,75

Kunt u geen keuze maken?
Wij doen u graag een voorstel met een goede mix van warme en koude hapjes.    Drankjes worden
gefactureerd op basis van nacalculatie.
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Zoete Lekkernij

Zoete Lekkernij Per stuk
Appeltaart Overheerlijke, ambachtelijke appeltaartpunt uit eigen bakkerij
met slagroom

2,60
3,10

Midi-appeltaart uit eigen bakkerij grootte van cup cake 1,75
Mini-appeltaart uit eigen bakkerij grootte van soesje 1,20
Taart van het seizoen zonder/met slagroom uit eigen bakkerij 2,60 /3,10
Appel cake uit eigen bakkerij 1,75
Chocoladecake uit eigen bakkerij 1,75
Koffiebroodje mini uit eigen bakkerij 1,75
Boterkoek uit eigen bakkerij 1,75
Cup cake uit eigen bakkerij 1,75
Rocky road 1,75
Brownie uit eigen bakkerij 1,75
Scones met clotted cream en marmelade 2,10
Chocoladebol 2,90
Nougatine 2,90
Petit four / petit four mini 3,00 / 2,30
Pastel de nata (portugees warme lekkernij) 1,75
Macarons ( 2 stuks) 1,75
Bonbon 1,35
Etagère met diverse zoete lekkernijen. Per lekkernij. 1.75
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Dranken

Dranken Per kopje/glas Per kan
Koffie 2,25 13,50     (10 kopjes)
Thee 2,15 10,00      (10 kopjes)
Koffie verkeerd 2,45 -
Latte Macchiato 3,20 -
Latte Macchiato met likeur
Hazelnoot/ Salt Caramel/White chocolate

3,60 -

Chai Latte 3,50
Espresso / dubbele espresso 2,25/3,05 -
Decafe is ook mogelijk meerprijs 0,10
Verse muntthee, Verse gemberthee 3,05
Warme Chocolademelk fairtrade / met
slagroom

3,00/3,50

Jus d’orange (vers geperst) 3,05 18,50
Jus d’orange 2,35 per flesje 8,50
Melk 2,00 8,25
Karnemelk 2,00 8,25
Fristi 2,35 per flesje
Ranja 1,00 7,50
Chocolademelk 2,35 per flesje
Smoothie 4,25
Milkshake / met slagroom 4,50 / 5,00
IJskoffie 5,00
Ijswater 5,00
Biologische tomatensap van Schulp 2,70 per flesje -
Biologische sappen van Schulp
appelsap-perensap-appel-rabarbersap

2,65 per flesje -

Ice tea/ Ice tea green 2,55 per flesje -
Cola/cola light/cola zero/fanta
sprite/bitterlemon/tonic/rivella/cassis/
chaudfontaine rood of blauw

2,35 per flesje -

Gulpener pils 2,30 per flesje -
Witbier Korenwolf 3,20 per flesje
Liefmans Fruitesse 3,20 per flesje
% Pils 2,30 per flesje
Amstel Radler en Radler % 2,80 per flesje
Gerardus kloosterbier Blond/Dubbel 3,40 per flesje
Bokbier 3,20 per flesje
Glühwein 3,50
Witte Wijn Droog 3,50 per glas 19,50 per fles
Witte Wijn Zoet 3,50 per glas 19,50 per fles
Rode Wijn 3,50 per glas 19,50 per fles
Rosé Wijn 3,50 per glas 19,50 per fles
Prosecco per fles 0.2l /0.75l 7,00 flesje 0.2 Ltr 22,50 per fles
Prosecco zonder alcohol 0,75l 14,00 per fles

alle prijzen zijn inclusief btw
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