LUNCHKAART
SPECIALS

Lunch serveren wij tussen
12.00 - 16.00 uur
Tijdens de lunch kun je
ook kiezen uit onze voor-,
hoofd- en nagerechten
(zie achterzijde)

met waldkorn of maïsbrood

TWEE RUNDVLEESKROKETTEN
ZALM DUO

9,75

huisgemaakte gerookte zalmsalade met bosui en kappertjes
en gerookte zalm met mosterdmayonaise

CLUBSANDWICH

warme kipfilet, oude kaas, eiersalade en ontbijtspek
geserveerd met chips

11,25

11,00

12 UURTJE - VLEES

11,75

12 UURTJE - VIS

12,50

12 UURTJE - VEGETARISCH V

12,00

met pesto, truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

mosterdsoep
tonijnsalade en zalmkroket

mosterdsoep
eiersalade, oude kaas en geitenkaaskroket

9,50

GEITENKAAS V

9,50

HOTDOG

7,50

gerookte tonijn en tonijnsalade met kappertjesmayonaise

met honing, uit de oven, op een rode bietensalade

met zuurkool, ui, augurk, ketchup, mosterd en Franse frietjes

Vegetarische gerechten zijn
aangegeven met een 'V'

Pannetje tomatensoep, diverse broodjes en
een mini croissantje. Hierbij divers beleg op de plank;
zalmsalade, carpacciosalade, Serranoham,
oude kaas, roerei met spek en een chipolataworstje
(te bestellen vanaf 2 personen)

SALADES
ROERGEBAKKEN OSSENHAASPUNTJES

13,75

VISSALADE

13,75

met gerookte zalm, tonijnsalade, scampi’s en kappertjesmayonaise

CAESAR SALAD

7,50

HUMMUS V

7,25

met gegrilde groente en sud‘n’sol tomaatjes

FLAMMKUCHEN
9,50

MEDITERRAAN V

8,75

met artisjok, olijven, sud’n’sol tomaatjes, paprika en kaas

9,00

met gefrituurde kip, ei, croutons, Parmezaanse kaas en Caesar dressing

Heb je een voedselallergie?
Vraag naar onze speciale allergenenkaart.

VOOR DE KIDS
TOSTI

4,25

PIZZA MARGHERITA

6,50

BOTERHAM

2,00

FLENSJES

6,75

FRIETJES

2,50

KINDERMENU MET KINDERVERRASSING

7,00

twee pizzapunten met tomatensaus, Italiaanse kruiden en mozzarella

met een gebakken eitje

met stroop en poedersuiker

frietjes met keuze uit; frikandel, kipnuggets of kroket met mayonaise,
ketchup en appelmoes

HIGH TEA
Genieten van heerlijke hartige en zoete items!
Je krijgt een etagère vol lekkers en hierbij koffie of thee.
Prijs: 19,75 per persoon

Reserveren kan vanaf 2 personen en
minimaal 24 uur van te voren.

8,00

9,50
8,25

5,50

KALFSFRICANDEAU

11,00

met zalmmayonaise, gefrituurde kappertjes en rucola

WRAP

8,50

CHAMPIGNONS IN EEN KROKANT JASJE V

7,50

van kruidenomelet, gerookte zalm en roomkaas, geserveerd met
dillemayonaise

HOOFDGERECHTEN
KIPSATÉ

16,25

ROERGEBAKKEN OSSENHAASPUNTJES

20,00

ZEEWOLFFILET

22,50

PORTOBELLO CHAMPIGNON V

15,50

gevuld met gegrilde groente, gegratineerd met Gruyère kaas,
geserveerd met zoetzure saus

UITSMIJTERS
9,50

HELDERE PADDENSTOELEN TRUFFELBOUILLON

gebakken, met romige mosterdsaus

Een plank vol heerlijkheden! Gezellig bier of wijn proeven
in combinatie met hartige koude en warme hapjes.
Prijs: 23,75 per persoon

8,75

5,50

met paprika en prei in een mandje van tortilla en Oyster-gembersaus

HIGH BEER / HIGH WINE

7,50

ROMIGE MOSTERDSOEP V

met zoet-zure witte koolsalade en cassave kroepoek

alle salades worden geserveerd met mini broodjes en boter

KAAS V
HAM
HAM EN KAAS
SPEK
ITALIAANS; PESTO, MOZZARELLA EN SALAMI
CAPRESE: TOMAAT, PESTO EN MOZZARELLA V

5,50

gefrituurd, met warme knoflooksaus

MEXICAANS

met gehakt, ratatouille en kaas geserveerd met guacamole

ham en kaas

LUNCHPROEVERIJ

met paprika, prei en oyster-gembersaus

HAWAÏ

De flammkuchen worden geserveerd met crème fraîche

TONIJN DUO

14,25
per persoon

8,75

met ham, kaas en ananas

ROMIGE TOMATENSOEP V
van grove mosterd

RAUWE HAM

met brie en basilicum

RUNDERCARPACCIO

mosterdsoep
rundercarpaccio en rundvleeskroket

met Roosdip V

PANINI’S

8,50

met mosterd

VOORGERECHTEN

MINI BROODJES

1,95
per persoon

TIJDENS DE LUNCH KUN JE OOK
KIEZEN VAN DE DINERKAART! (z.o.z.)

DESSERTS
MINI DESSERTS

je kunt aan tafel kiezen uit diverse heerlijke desserts

per item 4,00

KAASPLANKJE

boerenbrie, Epoisse en Old Amsterdam
met suikerbrood en appelstroop

10,50

HEB JE DE ROOS VRIENDENPAS AL?
Wat kun je met de Roos Vriendenpas?
Met de Roos Vriendenpas kun je punten sparen. Deze
punten kunnen worden verzilverd voor bijvoorbeeld een fles
huiswijn, een fles prosecco, een gratis lunch of zelfs een gratis
diner! Ook profiteer je van de wisselende vriendendeals. Het
laatste nieuws en vriendendeals ontvang je per e-mail. Volg
ook onze Facebookpagina voor de actuele vriendendeals.
Hoe werkt het?
Bij de bediening van Roos eten & drinken kun je
de vriendenpas aanvragen. Na het invullen van het
aanvraagformulier, krijg je de pas direct mee, zodat je direct
kunt beginnen met sparen! Voor iedere euro die je besteedt
krijg je één punt op de pas.
Ben je jarig? Dan ontvangt je bij inlevering van 25 punten op
de dag van je verjaardag een feestelijk dessert!
Leuk extraatje: altijd gratis koffie of thee na je diner!
Ons personeel informeert je met plezier over de Roos
Vriendenpas. Je kunt vandaag jouw eigen vriendenpas
aanvragen en gelijk sparen!

Roos eten & drinken is onderdeel van Dufais catering & events

DINERKAART

Tijdens de lunch kun je
ook kiezen uit onze voor-,
hoofd- en nagerechten.
Vanaf 12.00 uur is
onze keuken geopend.

1,95
per persoon

HOOFDGERECHTEN - VLEES

MINI BROODJES

met Roosdip V

Vegetarische gerechten zijn
aangegeven met een 'V'

KOGELBIEFSTUK

VOORGERECHTEN - SOEP
ROMIGE TOMATENSOEP V

5,50

ROMIGE MOSTERDSOEP V

5,50

van grove mosterd

HELDERE PADDENSTOELEN TRUFFELBOUILLON

5,50

VOORGERECHTEN - VLEES

150 gram 17,50 250 gram 23,00
met dikke friet, salade, kruidenboter en pepersaus
De kogelbiefstuk wordt ‘rare’ (rauw) gepresenteerd op een hete steen,
je gaart zelf het vlees aan tafel!
(vanaf 17.00 uur op de hete steen te bestellen)
Wijntip: Fleur de Cap Pinotage - Zuid Afrika - 5,90
Biertip: La Chouffe - 8,0 % - 5,25

AARDAPPEL WEDGES

2,50

WARME SEIZOENSGROENTEN

2,50

DIKKE FRIET extra portie

1,75

DIKKE FRIET extra portie

2,75

bakje 2 personen
bakje 2 personen

MIXED GRILL

per persoon 19,50
gepresenteerd op een plank; burger, kipfilet, varkensrack en
runderfilet met dikke friet, rauwkost, aioli en kruidenboter
(vanaf 2 personen te bestellen)
Wijntip: Fleur de Cap Pinotage - Zuid Afrika - 5,90
Biertip: De Koninck - 5,0 % alc. - 4,50

KIPSATÉ

16,25

klein

groot

DESSERTS

met zoet-zure witte koolsalade en cassave kroepoek
Wijntip:Finca la Linda Malbec - Argentinië - 5,50
Biertip: Heineken pilsener - 5,0 % alc. - 2,60

RUNDERCARPACCIO

11,00

ROERGEBAKKEN OSSENHAASPUNTJES

20,00

KALFSFRICANDEAU

11,00

STOOFPOTJE

15,00

met pesto, truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Wijntip: Pasqua Pinot Grigio - Italië - 5,10
Biertip: IJ Natte - 6,5 % alc. - 5,75

met zalmmayonaise, gefrituurde kappertjes en rucola
Wijntip: Nebla Verdejo - Spanje - 5,35
Biertip: IJ Wit - 6,0 % - 5,50

GEROOKTE EENDENFILET

met paprika en prei in een mandje van tortilla en Oyster-gembersaus
Wijntip: Fleur de Cap Pinotage - Zuid Afrika - 5,90
Biertip: IJ Natte - 6,5 % - 5,75

van rund onder een dakje van bladerdeeg
Wijntip: Casa Ripasso - Italië - 6,00
Biertip: Westmalle Dubbel - 7,0 % - 5,00

ZEEWOLFFILET

13,25
per persoon

Tomatentapenade, zwarte olijventapenade
en gefrituurde tuinboontjes
Bruschetta met Serranoham, wrap met gerookte zalm en
roomkaas, gebakken knoflook gamba’s, geitenkaaskroketje,
gefrituurde mosseltjes met zalmmayonaise, tapasworstjes
en een minibroodje (te bestellen vanaf 2 personen)

Wijntip:Finca la Linda Malbec - Argentinië - 5,50
Wijntip: Nebla Verdejo - Spanje - 5,35
Biertip: Floreffe dubbel - 6,3 % alc. - 4,50

MINI DESSERTS

per item 4,00
je kunt aan tafel kiezen uit diverse heerlijke desserts
Wijntip: Dow’s Tawny Port - Portugal - 3,70

KAASPLANKJE

VOOR DE KIDS
22,50

gebakken, met romige mosterdsaus
Wijntip: Finca la Linda Viognier - Argentinië - 5,50
Biertip: Maneblusser - 5,8 % - 4,75

WARME TATAKI VAN ZALM

in sesam met Oosterse scampi’s

10,50

boerenbrie, Epoisse en Old Amsterdam
met suikerbrood en appelstroop

HOOFDGERECHTEN - VIS

9,50

op een salade van quinoa met dressing van sesam
Wijntip:Finca la Linda Malbec - Argentinië - 5,50
Biertip: Wieckse Witte - 5,0 % - 4,00

TAPAS PLANK

EXTRA GARNITUUR

19,00
Wijntip: Nebla Verdejo - Spanje - 5,35
Biertip: Omer Blond - 8,0 % - 5,15

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
dikke friet en Zaanse mayonaise.

TOMATENSOEP

4,00

FRUITCOCKTAIL

5,50

FRIETJES

2,50

KINDERMENU MET KINDERVERRASSING

7,00

KIPSATÉ MET KINDERVERRASSING

9,75

met diverse verse vruchtjes

frietjes met keuze uit; frikandel, kipnuggets of kroket met mayonaise,
ketchup en appelmoes

met frietjes, mayonaise en ketchup

VOORGERECHTEN - VIS
WRAP

HOOFDGERECHTEN - VEGETARISCH
8,50

GROENE ASPERGES V

BIEFSTUKJE MET KINDERVERRASSING

met frietjes, mayonaise, ketchup en appelmoes

14,50

11,75

FLENSJES

6,75

met stroop en poedersuiker

van kruidenomelet, gerookte zalm en roomkaas, geserveerd met
dillemayonaise
Wijntip: Finca la Linda Viognier - Argentinië - 5,50
Biertip: Affligem Blond - 6,8 % - 4,75

met gnocchi en feta met rode paprikasaus uit de oven
Wijntip: Pasqua Pinot Grigio - Italië - 5,10
Biertip: IJ Wit - 6,0 % - 5,50

PIZZA MARGHERITA

6,50

TONIJN TRIO

PORTOBELLO CHAMPIGNON V

KINDERIJSJE

4,00

IJSPRET

5,00

10,50

gerookte tonijn, gegrilde tonijn en tonijnmayonaise
Wijntip: Finca la Linda Viognier - Argentinië - 5,50
Biertip: Duvel - 8,5 % alc. - 5,25

VOORGERECHTEN - VEGETARISCH

NEW: SHARED DINING

CHAMPIGNONS IN EEN KROKANT JASJE V

7,50

GEITENKAAS TRIO V

8,50

gefrituurd, met warme knoflooksaus
Wijntip: La Femme Elegante Cabernet Sauvignon - Frankrijk - 3,75
Biertip: Pauwel Kwak - 8,5 % - 5,15

kroketje, crème brûlée en gegratineerd uit de oven
Wijntip: Nebla Verdejo - Spanje - 5,35
Biertip: Gouden Carolus Tripel - 9,0 % - 6,00

14,75 pp

NEW: SHARED DINING

een selectie van de voorgerechten
(te bestellen vanaf 2 personen)

15,50

gevuld met gegrilde groente, gegratineerd met Gruyère kaas,
geserveerd met zoetzure saus
Wijntip:Finca la Linda Malbec - Argentinië - 5,50
Biertip: Floreffe Dubbel - 6,3 % - 4,50

een selectie van de hoofdgerechten
(te bestellen vanaf 2 personen)

24,75 pp

Eén bolletje ijs met slagroom in een leuke beker!

Twee bolletjes ijs met snoepjes en versiersels om zelf te versieren!

WEEKTOPPERS

HOOFDGERECHTEN - MAALTIJDSALADES
DUBBELE RUNDERCARPACCIO

16,25

CAESAR SALAD

14,50

met pesto, truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

met gefrituurde kip, ei, croutons, Parmezaanse kaas
en Caesar dressing

2 pizzapunten met tomatensaus, Italiaanse kruiden en mozzarella

Wisselende gerechten, vaak met seizoensproducten.
Kijk op de krijtborden of vraag het onze bediening.

JOUW FEEST IN FLORA
Heb je zelf of met jouw bedrijf iets te vieren?
Informeer naar de mogelijkheden om jouw feest
in Flora te organiseren.
Roos eten & drinken is onderdeel van Dufais catering & events

