Voor bij de koffie - thee

ijs lekkernij

Uit onze eigen bakkerij!

Ambachtelijke appeltaart
met slagroom 3,10

2,60

Taart van het seizoen
met slagroom 3,10

2,60

Koffie of Thee Verwennerij
Koffie of thee, geserveerd met
Diverse huisgemaakte
lekkernijen en slagroom.

6,30

Hartig tussendoortje
Worstenbrood huisgemaakt
2,60
Brabantse huisgemaakte lekkernij
Bitterballen 8 stuks
Ambachtelijke bitterballen
met mosterd

4,60

Mix van bittergarnituur 8 stuks 5,60
8 verschillende snacks
met mayonaise en curry.
Frietjes
Portie friet met mayonaise

2,95

Coupe ijs
Bourbon vanilleroomijs,
chocoladesaus en slagroom.

5,85

Coupe verse aardbeien
Vanilleroomijs, verse aardbeien,
met slagroom.

5,85

Kinderijsje
Vrolijke verrassing van vanille
roomijs, discodip en slagroom.

4,00

High Tea

Vanaf 14.00 uur en vooraf reserveren

High tea
Volwassen
Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Baby shower High Tea

19,50
13,50
23,50

High Tea is een heerlijke verwennerij. Deze
start met een vers gemaakt soepje, gevolgd
door een hartige gang en daarna een zoete
gang lekkernijen. Natuurlijk geserveerd met
ons luxe thee assortiment van Peeze.
Met wensen of diëten houden wij graag rekening, geef
deze a.u.b. aan ons door. Speciaal brood i.v.m. uw
allergie hiervoor vragen wij een meerprijs.

12 uurtje in de Roos

Huisgemaakte soepen

Geserveerd met vers gebakken brood & kruidenboter.

Verse Tomatensoep
Met basilicum, oregano en veel tomaten.

4,95

Kerriesoep met stukjes appel

4,95

Soep Duo
Twee kleine soepjes.
tomatensoepje en kerriesoep

5,60

Tosti

Keuze uit bruin of maisbrood, geef uw voorkeur door!.
Glutenvrij brood, hiervoor vragen wij 1,00 meerprijs.

12 uurtje in de Roos klein
9,50
Oerbrood belegd met boeren achterham,
jong belegen kaas, gebakken ei en een oerbrood
met een Bourgondische rundvleeskroket.
12 uurtje in de Roos groot
13,00
Soep met stokbrood en kruidenboter.
Oerbrood belegd met boeren achterham,
jong belegen kaas, gebakken ei en een oerbrood
met een Bourgondische rundvleeskroket.

Maaltijdsalades

Salades worden geserveerd met oerbrood en
kruidenboter.

Hollandse Tosti
Open Tosti van twee sneeën geroosterd
oerbrood belegd met boeren achterham
en jong belegen kaas.
Geserveerd met tomatenketchup.

6,75

Salade Carpaccio
Diverse sla soorten royaal belegd
met vers gesneden rundercarpaccio.
Geserveerd met een truffel mayonaise
of een pesto dressing.

13,00

Tosti Hawaï (in de Roos stijl)
Open tosti van twee sneeën geroosterd
oerbrood belegd met boeren achterham,
jong belegen kaas en ananas.
Geserveerd met een kerriesausje.

7,00

Brie Salade (kan ook
)
Diverse slasoorten royaal belegd
met brie, cashewnoten,
appelstroop en spekjes.

12,75

Warme Brood gerechten

Brood Gerechten

Oerbrood keuze uit bruin of maisbrood, geef uw
voorkeur door ! Glutenvrij brood, hiervoor vragen
wij 1,00 meerprijs.

Oerbrood Brie (kan ook )
Oerbrood met brie, appelstroop,
cashewnoten, zongedroogde tomaat
en crispy bacon.

8,50

Oerbrood Tonijnsalade
Oerbrood, huisgemaakte tonijnsalade.
Geserveerd met een cocktailsaus.

9,50

Club Sandwich Kip
Oerbrood, gerookte kipfilet,
komkommer, tomaat, Eiersalade
en uitgebakken spek.
Geserveerd met kerriemayonaise.

10,00

Oerbrood Carpaccio
10,75
Oerbrood belegd met dun gesneden
rundercarpaccio, rucola, Kappertjes,
pijnboompitten, tomaatjes, olijven
en verse Parmezaan. Geserveerd met
pestodressing of een truffel mayonaise.
Stokbrood Gezond
Stokbrood met jong belegen kaas,
boeren achterham, sla, komkommer,
tomaat en eiersalade.

8,50

Oerbrood keuze uit bruin of maisbrood, geef uw voorkeur
door ! Glutenvrij brood, hiervoor vragen wij 1,00 meerprijs.

Uitsmijter in de Roos
9,00
Klassieke uitsmijter van drie eieren, oerbrood
belegd met boeren achterham en jong belegen kaas.
Twee Bourgondische kroketten
8,85
Bourgondische rundvleeskroketten op oerbrood.
geserveerd met een frisse salade en een zoete
mosterdsaus en mayonaise.
Twee Groente kroketten
Groente kroketten van Oma Bobs op oerbrood.
Geserveerd met een frisse salade en een zoete
mosterdsaus en mayonaise.

Kinderen

Tomatensoep klein
Geserveerd met stokbroodje en bieslookcrème.

9,45

2,60

Boterham
4,00
Oerbrood met jong belegen kaas of boerenachterham.
Bourgondisch Rundvleeskroket
5,00
Een Bourgondische rundvleeskroket op een snee
oerbrood. Geserveerd met mayonaise.
Kindermenu
Frietjes met 5 kipnuggets.
Geserveerd met mayonaise.

4,95

Warme dranken

Koffie
Cappuccino
Kindercappuccino

melkschuim met daaronder een laag warme melk.

Frisdranken

2,25
2,45
1,50

Koffie verkeerd
2,45
Espresso / dubbele espresso
2,25/3,05
Latte Macchiato
3,20
Latte Macchiato
3,50
Hazelnoot, Salt Caramel of White Chocolate
Chai latte
3,50
Extra Slagroom
0,50
Thee van Peeze keuze uit diverse smaken
2,15
Munt thee (vers)
3,05
Gember thee
3,05
Warme chocolademelk /met slagroom 3,00/3,45

Koude Zuivel

Melk / karnemelk
Chocomelk flesje
Fristi

2,00
2,35
2,35

Smoothie
4,25
Tropical aardbei-banaan
Sunshine ananas - mango
Green Veggie spinazie-broccoli-pastinaak-appel
Orange Veggie wortel-paprika-knolselderij-gember
Milkshake / met slagroom
4,50/5,00
Tropical aardbei-banaan
Sunshine ananas - mango
IJskoffie met slagroom
5,00

! Graag met pin/contactloos betalen,
onze medewerker komt naar u toe !

Cola – Cola Light – Cola Zero
Fanta
Sprite
Cassis
Tonic
Bitterlemon
Rivella
Ice Tea – Ice Tea Green
Chaudfontaine rood – blauw
Ranja
Verse jus d orange
Appelsap
Tomatensap
Hollandse
Appel – Rabarbersap

2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,55
2,35
1,00
3,05
2,65
2,70
2,65
2,65

Gulpener pils
Amstel 0%
Radler Amstel 2% - Radler Amstel 0%
Witbier Korenwolf
Liefmans Fruitesse
Gerardus kloosterbier Blond of Dubbel
Bokbier La Trappe

2,30
2,30
2,80
3,20
3,20
3,40
3,20

Bieren flesje

Wijnen

glas-fles

3,50/19,50

Zoete witte wijn

glas-fles

3,50/19,50

Rode wijn

glas-fles

3,50/19,50

Rosé wijn

glas-fles

3,50/19,50

Prosecco fles

0,2L/0,75L

Droge witte wijn

La Cour des Dames Sauvignon Blanc
Gros Manseng Moelleux
La Cour des Dames Merlot

La Cour des Dames Grenache Rosé

7,00/22,50

