
Onze menu-kaart

Welkom bij In de Roos  
service met een bijzonder tintje

Ook van 
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Hier kun je terecht voor een lekker drankje met een 
gebakje, een heerlijke lunch maar ook voor een 
borrelhapje of een high tea. Buiten op het terras of in het 
monumentale stadhuis waar in de Roos gevestigd is. 
Weer of geen weer, onze medewerkers zorgen voor een 
zonnige bediening. Snuffel ook rond in de Kadosjop, waar 
je de leukste cadeautjes vindt. ZELLUF gemaakt door 
onze medewerkers!

Talentvolle medewerkers
De meeste medewerkers van Lunchcafé & Kadosjop zijn 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken 
met veel plezier in het lunchcafé en de Kadosjop. De talentvolle 
medewerkers krijgen alle kans om hun talent te ontwikkelen.

Welkom bij In de Roos
service met een bijzonder tintje!
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Vieren & vergaderen
In de Roos beschikt over zes fraai ingerichte zalen.  
Gelegen vlakbij de A2 maakt dit een uitstekende locatie voor 
zakelijke bijeenkomsten tot 100 personen. De zalen zijn ook 
uitstekend geschikt voor een babyshower, een feestelijke 
borrel of een diner.

In combinatie met een van onze vergaderarrangementen
en de gastvrijheid van de bijzondere medewerkers ben je
verzekerd van een geslaagde bijeenkomst. Elke zaal beschikt
standaard over een wifi netwerk, tv scherm met HDMI-
aansluiting of beamer met scherm, flipover en per persoon 
een notitieblokje met pen. De indeling van de zaal wordt in
overleg afgestemd.
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Graag houden wij rekening met speciale (dieet)wensen. Geef deze aan ons 
door. Wil je een gerecht delen? Dat is mogelijk. Geef dit graag vooraf aan. 
Voor deze extra service vragen wij € 2,50.

Broodjesservice
Heb je een vergadering op eigen locatie en wil je het gemak
van een vers bereide lunch? Je kunt bij ons diverse vergader-/
lunchpakketten bestellen, uit te breiden met vers fruit, melk,
karnemelk en biologische sapjes. Voor thuis en op het werk.
Je kunt jouw bestelling op komen halen of laten bezorgen 
tegen een kleine vergoeding.
Geef jouw bestelling een dag van te voren voor 15.00 uur
aan ons door via onze website onder broodjesservice.
Voor een bestelling op de dag zelf graag even bellen of
dit nog mogelijk is.

** Onze keuken is geopend van 11.00 tot 16.00 uur **
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handmade

Kadosjop & ZELLUF gemaakt
Neem gerust een kijkje in de Kadosjop.  
Deze vind je beneden in de kelder,  
voorbij de toiletten.

Veel produkten bij Kadosjop zijn gemaakt door talentvolle
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Hun creaties zijn te herkennen aan het ZELLUF-label.  
Je koopt hier de mooiste produkten, allemaal met een  
uniek tintje.

Ook kun je voor Bommelse eyecatchers, lifestyle en
seizoensprodukten in de Kadosjop terecht zoals Pasen,
Moederdag en Kerst. De medewerkers denken graag met je
mee als je op zoek bent naar een bijzonder en creatief kado.
Kijk ook gerust online rond in onze Kadosjop. Hier vind je
tal van  produkten en Bommelse eyecatchers. Bijzondere en 
mooie kado’s voor elk budget, leuk als cadeau of voor jezelf!
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Voor bij de koffie of thee 
Uit onze eigen bakkerij! Gebakken door onze medewerkers

Overheerlijke ambachtelijke appeltaart  2,85
Met slagroom   3,35

Taart van het seizoen   2,85
Met slagroom  3,35

Koffie- of theeverwennerij  7,00
Koffie of thee met een Monin koffiesiroop, slagroom,  
een bonbon en 3 huisgemaakte kleine zoete lekkernijen

**voor speciale koffie cappuccino of muntthee vragen wij een meerprijs**
 

Hartig tussendoortje

Brabants huisgemaakte worstenbroodje  2,80
Traditionele Brabantse lekkernij

Saucijzenbroodje huisgemaakt  2,80 
  
Bitterballen | 8 stuks  4,75                       
Ambachtelijke rundvlees bitterballen met mosterd

Mix van bittergarnituur | 8 stuks  6,25 
Gefrituurde verschillende snacks  
met curry of mayonaise

Kipnuggets | 8 stuks  5,95 
met chilisaus of curry

Onze menukaart
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IJs verwennerij

Coupe ijs verse aardbeien (seizoen) 6,55 
Bourbon vanille roomijs, verse aardbeien en slagroom

Coupe ijs chocolade 6,00
Bourbon vanille roomijs, chocoladesaus en slagroom

Coupe ijs karamel  6,50
Bourbon vanille roomijs, karamel zeezout,  
mini karamelblokjes en slagroom

Kinder verrassings ijs  5,50
Bourbon vanille roomijs, smarties, slagroom  
en een verrassing

Bijgerechten

Friet  4,00
Groot portie friet met mayonaise

Sauzen | extra bij te bestellen  0,60
Mayonaise | mosterd | curry | ketchup | 
kerriemayonaise | cocktailsaus | chilisaus

Onze menukaart
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12 uurtje lunch In de Roos

12 uurtje lunch in de Roos klein 11,50
•  Oerbrood belegd met achterham,  

jong belegen kaas, gebakken ei
•  Oerbrood met een bourgondische  

rundvleeskroket met mosterd
12 uurtje klein met een groentekroket 12,50

12 uurtje lunch in de Roos groot  16,50
•  Soep met een minibroodje en kruidenboter
•  Oerbrood belegd met achterham,  

jong belegen kaas, gebakken ei
•  Oerbrood met een Bourgondische  

rundvleeskroket met mosterd
12 uurtje groot met een groentekroket 17,50

Huisgemaakte soepen
Geserveerd met een minibroodje & kruidenboter

Verse tomatensoep   5,00
Met basilicum, oregano en veel tomaten
Soep van de maand  5,00
Wat het seizoen brengt
Soep duo  6,00 
2 kleine soepjes: tomatensoep en  
soep van de maand

Broodplankje voor 2 personen  7,25
Geserveerd met kruidenboter en  
zongedroogde tomatentapenade

Onze menukaart
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Tosti
Oerbrood, keuze uit bruin of maisbrood. 
Wil je liever glutenvrij brood? Dan is de meerprijs 1,00 

Tosti Frans  9,95
2 sneetjes geroosterd oerbrood belegd met  
brie, tomaat, provençaalse kruiden, rucola,  
pestodressing en pijnboompitten

Tosti tonijn 10,50
2 sneetjes geroosterd oerbrood belegd met tonijn,  
rode ui, jong belegen kaas, kappertjes en  
cocktailsaus 

Tosti Hollands 9,75
Open tosti van 2 sneetjes geroosterd oerbrood  
belegd met boerenachterham, jong belegen  
kaas en tomatenketchup

Tosti Hawai  9,85
2 sneetjes geroosterd oerbrood belegd met
boerenachterham, jong belegen kaas, ananas  
en kerriemayonaise

Tosti Vegan  9,85
2 sneetjes geroosterd oerbrood belegd met  
vegan kaas en tomaten, Provençaalse kruiden  
en tomatenketchup

Onze menukaart

In de Roos Menukaart A5_zomerkaart_2023.indd   9In de Roos Menukaart A5_zomerkaart_2023.indd   9 20-04-2023   19:2820-04-2023   19:28



Salades
Alle salades worden geserveerd met stokbrood  
en kruidenboter

Carpaccio salade  15,00
Diverse slasoorten belegd met vers gesneden  
rundercarpaccio, geserveerd met truffelmayonaise  
of een pestodressing
 
Brie salade | kan ook vegetarisch  14,50
Diverse slasoorten met brie, walnoten, 
appelstroopdressing en spekjes

Geitenkaas salade  14,50
Diverse slasoorten met geitenkaas, walnoten,  
appelstroopdressing

Tonijn salade  14,50
Diverse slasoorten belegd met tonijn, rode ui,  
kappertjes, tomaten, komkommer,  
geserveerd met een cocktailsaus

Vegan salade 15,00
Diverse slasoorten belegd met kikkererwten,  
tomaten, komkommer, avocado, wal- en  
cashewnoten, balsamicodressing, geserveerd  
met stokbrood en tomatentapenade

Onze menukaart
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Broodgerechten
Oerbrood, keuze uit bruin of maisbrood. 
Wil je liever glutenvrij brood? Dan is de meerprijs 1,00 

Bagnat bol brie kan ook vegetarisch 10,95
Brie, walnoten, zongedroogde tomaat,
bacon met appelstroopdressing

Bagnat bol geitenkaas  10,95
Geitenkaas, walnoten, druiven met appelstroopdressing

Club sandwich kip  11,75
Oerbrood belegd met gerookte kipfilet, komkommer,  
tomaat, eiersalade en uitgebakken spek,  
geserveerd met kerriemayonaise

Bagnat bol zalm 13,00
Gerookte zalmfilet, rode ui, tomaat  
en kappertjes geserveerd met citroenmayonaise

Oerbrood tonijn       11,75
Huisgemaakte tonijnsalade, geserveerd  
met cocktailsaus

Oerbrood carpaccio 13,00
Dun gesneden rundercarpaccio, rucola, kappertjes,  
pijnboompitjes, tomaatjes, olijven en parmezaanse kaas,  
geserveerd met pestodressing of een truffelmayonaise

Onze menukaart

Sla om voor  
nog meer  
broodjes! 
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Hollandse sandwich 10,00
Oerbrood belegd met jong belegen kaas,  
boeren achterham, tomaat, komkommer geserveerd  
met zoete mosterdsaus 

Vegan sandwich 11,00
Oerbrood belegd met tomatentapenade, vegan kaas,
tomaten en komkommer

Broodje van de maand   10,50
Elke maand een speciaal seizoensgerecht 

Warme broodgerechten
Oerbrood, keuze uit bruin of maisbrood. 
Wil je liever glutenvrij brood? Dan is de meerprijs 1,00  

Uitsmijter in de Roos  11,50
Klassieke uitsmijter van 3 eieren  
geserveerd op 2 sneetjes oerbrood, belegd met  
boeren achterham en jong belegen kaas

Uitsmijter in de Roos speciaal 13,75
Uitsmijter van 3 eieren geserveerd op 2 sneetjes  
oerbrood, boeren achterham, jong belegen kaas,  
spek en tomaten

Onze menukaart

Sla om voor  
nog meer  
broodjes! 
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Falafel burger | Vegan  11,95
Bagnatbol belegd met 2 falafelburgers,  
sla, tomaat, rode ui, geserveerd met chillisaus

Bourgondische kroketten   10,75  
2 rundvleeskroketten op 2 sneetjes oerbrood,
geserveerd met een frisse salade en mosterd of  
mayonaise

Groente kroketten met brood | Vegan  11,75
2 groentekroketten op 2 sneetjes oerbrood,  
geserveerd met een frisse salade en mosterd of mayonaise

Flammkuchen tomaat - kaas          11,00
Dunne luchtige deegbodem met crème fraîche, rucola,  
tomaat, mozzarella, Italiaanse kruiden, basilicum knoflookolie

Flammkuchen tonijn         14,50
Dunne luchtige deegbodem met crème fraîche, rucola,  
tomaat, mozzarella, tonijn, basilicum knoflookolie                                                                                                

Flammkuchen geitenkaas      14,50  
Dunne luchtige deegbodem met crème fraîche, rucola,  
tomaat, mozzarella, geitenkaas, basilicum knoflookolie

Flammkuchen Vegan  14,75
Dunne luchtige deegbodem met tomatenketchup,
rucola, tomaat, vegan mozzarella, Italiaanse kruiden,
basilicum knoflookolie

Onze menukaart
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Kinderen

Tomatensoep klein of soep van de maand klein  3,25
Geserveerd met minibroodje kruidenboter

Kindertosti  6,00
Casinobrood belegd met ham en kaas,  
geserveerd met tomatenketchup

Bourgondische rundvleeskroket 6,50
Rundvleeskroket op een snee oerbrood 
met mayonaise

Groentekroket  7,00
Groentekroket van Oma Bobs op een snee  
oerbrood met mayonaise

Kindermenu kipnuggets  5,50
5 kipnuggets met frietjes en mayonaise

Kindermenu mini frikandellen 5,50
5 frikandellen met frietjes en mayonaise

Onze menukaart
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High Tea
Heb je iets te vieren of wil je uitgebreid bijkletsen met een
vriend of vriendin? Dan is een uitgebreide High Tea een
heerlijke verwennerij. Deze start met een vers gemaakt  
soepje, gevolgd door hartige hapjes en daarna zoete  
lekkernijen. Natuurlijk geserveerd met ons luxe thee  
assortiment van Peeze. Wil je liever koffie, dat kan ook.  
Alles wordt geserveerd op mooie etagères en speciaal
handgemaakt high tea servies.

Een High Tea is alleen mogelijk op reservering:
-  tot maximaal 6 personen in het lunchcafé: aanvang  

tussen 14.00 uur en 14.30 uur.
-  vanaf 6 personen in een van onze authentieke zalen:  

aanvang tussen 11.00 en 14.00 uur.

Volwassen High Tea 22,50
Kinderen High Tea van 4 t/m 12 jaar 15,00
Babyshower High Tea 26,50
Met (dieet) wensen houden wij graag rekening. 
Geef deze vooraf aan ons door.  
Voor speciaal brood vragen wij een meerprijs.

Bij ontvangst is het mogelijk een glaasje bubbels  
-Prosecco- te schenken, met of zonder alcohol. 
Graag deze optie vooraf met ons bespreken.  
Hiervoor vragen wij een meerprijs.

Onze menukaart
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Babyshower
Voor de mommy to be: combineer onze uitgebreide  
High Tea met een babyshower! 
Verras je zwangere vriendin of (schoon)dochter met een 
babyshower! Zet de aanstaande mama in het zonnetje en 
beleef een paar gezellige uren met elkaar. Is er een zoon of 
een dochter op komst? Wij dompelen je onder in roze of  
lichtblauw met de speciale aankleding in een van onze  
authentieke zalen. De High Tea die we serveren is  
afgestemd op ‘roze of blauw’. Blijft het tot de geboorte  
geheim of er een jongen of een meisje wordt geboren?  
Dan maken we een combinatie van deze kleuren.

Een Baby shower is alleen mogelijk op reservering in een van 
onze authentieke zalen. Aanvang tussen 11.00 en 14.00 uur.

Een uitgestelde koffie 
drink je nooit alleen!
Geniet je ook zo van een kopje koffie drinken in  
ons gezellige lunchcafé? Helaas is dat niet voor  
iedereen weggelegd. Daarom kan er een  
“uitgestelde koffie” worden besteld. Je betaalt vooraf een 
kopje koffie voor iemand anders, die dat op een later moment 
nuttigt in ons lunchcafé. Wie deelt, vermenigvuldigt!

        www.facebook.com/uitgesteldekoffieBommelerwaard

Wifi wachtwoord is:  lcinderoos 
(alles kleine letters)
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Lunchcafé & Kadosjop In de Roos Zaltbommel is een van de sociale ondernemingen van 
Cello, organisatie voor mensen met een beperking. Bammetjes Broodjesservice, Vught  
Bakkerij Groote Cingels, Vught • Buurtmarkt Maliskamp, Rosmalen • Hebbes Winkel & Atelier, 
Boxtel • HAL36 Conceptstore & Werktateliers, Sint-Michielsgestel • Hint & Tint Winkel & 
Atelier, ‘s-Hertogenbosch • Keramiek Atelier Vught • Lunchroom & werkatelier EEHT, Best    
     

www.cello-zorg.nl

                                 www.cello-zorg.nl              

Lunchcafé & Kadosjop In de Roos 
Zaltbommel 
Markt 10 | (088) 345 27 85
inderooszaltbommel@cello-zorg.nl

Openingstijden: 
Maandag – zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Vergaderzalen in de avond in overleg

www.lunchcafe-inderoos.nl   
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