
SPECIALS
Rosendaelsche Runderburger met suikersla 14,50

   tomaat, cole slaw, bacon, smokey BBQ saus

Oosterse saté van kippendijen met satésaus 14,50

   seroendeng, atjar, kroepoek en mandje friet

Clubsandwich met geroosterd brood, 9,50

   kruidenkaas, gerookte zalm, rode ui, 

   suikersla en kappertjes

Clubsandwich met geroosterd brood, 9,50

   eiersalade, bacon, gerookte kipfilet

   suikersla

KLEINE TREK
Griekse Yoghurt met 5,75

   vers fruit, granola en honing

Cracker met tomaat en kruidenkaas 2,50

Cracker met seranoham en 3,50

   truffelmayonaise

Cracker met gerookte zalm en 3,50

   kruidenkaas

BAANSANDWICHES
Boerenachterham 2,75

Boeren jonge kaas 2,75

Gezond 4

Gerookte zalm 4,5

Serrano ham 4,5

Gerookte kipfilet 4

Vegan wrap 5,5

Wrap met kipkerrie salade en kipfilet 6

MAALTIJD SALADES
Gerookte zalm met truffeldip 11,50

Oosters gemarineerde kip, sesamdressing 12,50

    cashew noten

Restaurant Vega met aubergine, mozzarella, 11,50

de Rosendaelsche    gemarineerde tomaat en walnoten

WINTER
KAART



BELEGDE BROODJES
Broodsoorten: bruin/wit of Barra Baguette (€ 1,-)

Gerookte zalm met kruidenkaas, 6,50

   suikersla, tomaat en komkommer

Gezond met ham/kaas, sla, komkommer 7,00

   ei en rauwkost

Baba Ganoush gemarineerde aubergine 6,50

   mozzarella, gemarineerde tomaat,

   komkommer, amandelschaafsel, aceto siroop

KLASSIEKERS
Dagelijks wisselende soep van de dag 4,00

   met stokbrood

Twee draadjesvlees kroketten met brood 7,50

   mosterd (vega +€ 1,-)

Wit puntje met een draadjesvleeskroket 3,00

UITSMIJTERS/OMELET
Boeren achterham/ Boeren jonge kaas 7,50

Bacon 7,50

Gerookte zalm 8,00

KOUD BITTERGARNITUUR

Old Amsterdam met mosterd en aceto siroop 9,00

Stokbrood met dippers; o.a. kruidenboter 5,50

   aioli en truffelmayonaise

Borrelplank met div. soorten ham en worst 10,00

WARM BITTERGARNITUUR
Mini frikandellen (12 st.) 5,50

Rosendaelsche bitterballen (12 st.) 5,50

Bourgondische bitterballen (8 st.) 7,00

Chicken fingers (6 st.) 7,00

Gefrituurde garnalen (8 st.) 8,00

Yakatori mini saté (6 st.) 8,00

Tortilla chips met tomaten salsa en avocado 6,50

Mini bami schijfjes (8 st.) 8,00

Mini pittige mexicano's (8 st.) 8,00

Restaurant Kaas stengels (8 st.) 7,00

de Rosendaelsche Mix bittergarnituur 13,00

WINTER
KAART


