BORRELPLANKEN
Broodplank ..... 7
rustiek brood met diverse smeersels

Rotterdamse plank ..... 14
wisselende kaas, worst, bitterballen en augurk

Visplank ..... 18

PUUR GENIETEN

wisselende vis, tonijnsalade en mierikswortelmayonaise

DELEN

Vleesplank ..... 15
wisselende vleeswaren en buikspek

BORREL GARNITUUR
Bourgondische bitterballen....8,5
Risottini (mozzarella, tomaat)....9,5
Bitterballen van Cas en Kas (vegan) .....9,5
Nachos met cheddar, salsa, crème fraiche en
huisgemaakte guacamole ..... 10
Knapperige chicken bites met chilisaus ..... 9
Mini loempia's met chilisaus ..... 8,5
Ossenworst met mosterd ..... 7
Ansjovis in het zuur ..... 7
Kaastengels ..... 9
Buikspek hoisinsaus ..... 8
Butterfly garnalen met chilisaus ..... 8,5
Gebakken vegan worst..... 9
Gebakken jalapeño cheddar worst ..... 8
Gebraden gehaktballetjes ..... 8
Jonge of oude kaas met mosterd ..... 7,5
Gemengd bittergarnituur ..... 11

Camembert uit de oven..... 11
Gamba's Piri Piri ..... 12,5
Biefstukreepjes in rode portsaus.....14,5
Gemarineerde octopus.....10
Champignons met blauwe kaas.....11,5
Calamares met aioli.....12,5

SALADES
Geitenkaas ..... 11,5 / 14,5
met couscous, appel, walnoot en frambozendressing

Gerookte Zalm ..... 12,5 / 16,5
met zoetzure komkommer, lente ui, wakame en
limoenmayonaise

GROTE TREK
MET FRIET EN SALADE

Fish and Chips ..... 17,50

FRIETJES
Friet met mayonaise ..... 5,5
Truffelmayonaise + 0,50

Friet met truffelmayonaise, parmezaan en
gedroogde worst ..... 9
Friet met stoof en piccalilly mayonaise ..... 14

ZOET & TOET
Taart van deze week .... 7,25
Appeltaart met slagroom.... 5
3 Vanille-ijs ..... 7

◉

met chocoladesaus en slagroom

3

◉ Yoghurt-bosvruchtenijs ..... 8

koffielikeur Bakkie Pleur.....4

met ravigottesaus

Kogelbiefstuk .... 19
met truffeljus , friet en salade

Steak volop.... 22
met gebakken champignons, paprika en ui

Saté van Kippendij ..... 17
met licht pikante pindasaus

Hollands stoofvlees in Texels bier ..... 18
Rotterdams stoofvlees in dubbelbier van
brouwerij Noordt....18
Hotdog Traditioneel ..... 10 (vegan mogelijk)
met bacon, zuurkool, gefrituurde uitjes,
piccalillymayonaise, mosterd en ketchup

Vegan Boeuf Bourguignon ..... 17

Geef eventuele dieetwensen (zwangerschappen, allergieën, overtuigingen) zeker aan ons door!

SANDWICHES
Met volkorenbruin of wit landbrood

Gerookte Zalm ..... 11,5
met zoetzure komkommer en limoenmayonaise

Biefstuk met jus ..... 15

Deze gerechten zijn tot 17.00 te bestellen

Tuna Melt met Cheddar ..... 10

Wrap zalm .....11,5
avocado, roerei en wasabimayonaise ....

LEKKER MAKKELIJK

Roosje's Troep ..... 10
pikant gehakt, champignons, ui en ravigotte saus

Met volkorenbruin of wit landbrood

Tosti Ham Kaas ..... 5
Tosti Kaas Tomaat ..... 5
Tosti Geitenkaas ..... 7

2 Bourgondische Kroketten ..... 9,5
2 Vegan kroketten van Cas en Kas..... 10,5

Philly Cheese Steak ..... 13,5

met cranberry en tijm

met paprika, ui, champignons, cheddar

EITJES

Friet in plaats van brood +2

Met volkorenbruin of wit landbrood

Uitsmijter Naturel ..... 8
Uitsmijter Kaas ..... 8,5
Uitsmijter Kaas Ham ..... 9
Uitsmijter Bacon ..... 8,5
Uitsmijter Rosbief ..... 9
Omelet Naturel ..... 8
Omelet Gerookte Zalm ..... 11
Omelet Champignons ..... 8,5

ZOET & TOET
Taart van deze week .... 7,25
Appeltaart met slagroom.... 5
3

◉ Vanille-ijs ..... 7

met chocoladesaus en slagroom

3

◉ Yoghurt-bosvruchtenijs ..... 8

met stroopwafel

SALADES

Caesar ..... 11,5 / 14,5
met sla, gekruide kip, ei, ansjovis, bacon en
parmezaanse kaas

Gerookte Zalm ..... 12,5 / 16,5
met zoetzure komkommer, lente ui, wakame en
limoenmayonaise

Geitenkaas ..... 11,5 / 14,5
met couscous, appel, walnoot en frambozendressing

Volg ons op Instagram! @caferoosje

