Soepen

Lunch / Broodjes

SEIZOEN SOEP

UITSMIJTER, vanaf

€ 6,00

Geserveerd met bijpassend broodgarnituur

SPAANSE TOMAAT

€ 6,50

Met gerookte paprika en Serrano-knoﬂookbrood

THAISE CURRY

€ 7,50

Met kokosmelk en garnalentoast

Onze broden worden van het meel van de Lonneker Molen
gemaakt. Keuze uit mais-, wit- of donker brood met krokante
korst. Wij beleggen uw broodje standaard met: Rauwkost,
slasoorten, tomaat, komkommer, ei en...

BUNKERKAAS

€ 7,50

Uit de Twentse bunkers met een compote van vijgen

SERRANOHAM

€ 7,00

Salades

€ 9,00

Met truﬀelmayo, pijnboompitjes, Peccorino en Rucola

ROZENDAAL ZALM

TOSTI ‚STRAIGHT’

€ 4,00

Ferme tosti met achterham en/of boeren kaas

TOSTI ‚ROZENDAAL’

€ 6,50

€ 8,50

2 KROKETTEN

€ 6,75

Brood naar keuze, mayo, mosterd en huzarensalade

SANDWICH ‚DE WELLE’ € 11,50
Met gegrilde kipﬁlet, bacon, sellerijsalade, Peccorino,
gebakken ei, huisgemaakte chips en nog veel meer lekkers

Huis gerookt, met mierikswortelcreme en ui

TONIJNSALADE

€ 8,00

Met cornichons, ui, kappertjes en pestodressing

CAPRESE

€ 9,50

Pomodori, basilicum, buﬀel mozzarella, olijfolie en crostini

KIP en/of GAMBAS

CARPACCIO

€ 9,00

Wij maken hem zoals u het wilt hebben, met 3 eitjes

Met Serranoham, tomaat, basilicumpesto en mozzarella

Dun gesneden met een meloenchutney en Peccorinokaas
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Klassiekers

€ 12,50

Met oa anjovis, peccorino, ui, paprika, croutons en knoﬂookbrood

ROZENDAAL ROYAAL € 17,50

FILET AMERICAN

€ 7,00

Huisgemaakt van verse tartaar en met uiencompote

Broodje van de Week
BROODJE VAN DE WEEK € 8,25
Wekelijks wisselende specialiteit, vraag uw gastheer/-vrouw

Wij verzorgen BELEVING en zorgen voor eten en drinken!
Pure Beleving Catering op locatie is veel meer dan alleen
lekker eten en drinken. Behalve de gezelligheid die live cooking
met zich meebrengt, kunnen wij u volledig on orgen.
Dat doen wij niet alleen met onze hospitality, maar ook met
de inrichting en aankleding van uw feest of evenement.
Geniet zelf optimaal en laat de rest aan ons over!

Door de Dag
Tussen 12.00 en 17.00 uur

HIGH TEA (vanaf 2 personen)

€ 20,00

Diverse koude en warme gerechten, mini broodjes (prijs is pp)

PANINI SERRANO-CAPRESE

€ 7,00

Italiaanse tosti met mozzarella, tomaat, basilicum en rucola

HIGH WINE (vanaf 2 personen)

€ 22,50

3 wijnen en 3 culinaire tapas gerechten, breekbrood (prijs is pp)

TURKS BROOD GROENTEN € 6,50
Met gegrilde courge e, aubergine, paprika en rico a

PLATE DU JOUR

4 GANGEN

€ 42,50

5 GANGEN

€ 52,50

6 GANGEN

€ 62,50

PRIVATE CHEF’S DINER
Een avond zelf chef zijn in onze professionele keuken ?
Samen met uw kookvrienden koken of juist onder begeleiding
van ons keukenteam ?
Het kan allemaal en wij informeren u graag !

Traiteur

In samenwerking met Twentse streekproducten enlokale
bedrijven uit de buurt kunnen wij diverse producten verkopen
uit ons assortiment. Tevens bieden wij onze eigengemaakte
producten aan, van welke u thuis heerlijk kunt genieten.

€ 15,00

Plate gerecht: keuze uit vis, vlees of vegetarisch

HAMBURGER ROZENDAAL € 14,50
Royale runderburger op getoast briochebroodje met gefrituurde
uienringen, huisgemaakte BBQ-saus, gebakken ei, rauwkost en
Franse frietjes met truﬀelmayonaise

CHEF’S DINER

3 GANGEN (ZONDER DESSERT) € 37,50

PURE BELEVING CATERING

Specials

Chef’s Diner
Op vrijdagavond serveren wij, vanaf 18.30 uur, een culinair
verrassingsmenu vol verse producten, leuke combinaties en
smaakpapillen prikkelende gerechten.
Wij houden graag rekening met uw wensen...

CATERING

wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Lunchconcept tussen 12.00 en 14.00, geserveerd op een plank:
Glas met runderbouillon met truﬀelroom,
Uitsmijtertje met huzarensalade en rosbief
Pasteitje gevuld met een champignonragout
Boeren yoghurt met gewelde pruimen en cruesli

€ 17.50

Maaltijdsalade met verschillende lekkernijen, oa. gerookte zalm,
carpaccio, gambas en eendenlever

Pure Beleving

12-14 Twaalfuurtje

Wij zijn de ideale locatie waar u terecht kunt voor uw feest of evenement
Wat u ook maar te vieren heeft, de mogelijkheden zijn eindeloos !
De bus stopt voor de deur en er is volop gratis parkeergelegenheid

Wij bieden keuze uit 16 verschillende wijnen die u per glas
kunt verkrijgen. Mocht de wijn u zo goed bevallen dan kunt u
een (of meerdere) ﬂes(sen) meenemen naar huis, tegen de
reguliere winkelprijs (in samenwerking met Elhorst wijnen)

Wijnen
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Lekkernijen
HUISGEMAAKT GEBAK
Wij maken ons gebak zelf met onze eigenwijze en eigenzinnige
recepturen of we betrekken deze van gelijkgezinden

MUFFIN

€ 2,75

BROWNIE

€ 3,75

APPELTAART
APFELSTRUDEL (WARM)

€ 3,75
€ 4,25

Wij verzorgen ook maaltijden, tapas gerechtjes, hapjes schalen
en compleet verzorgde menu’s in luxe foodboxen
Tevens kunnen wij zorgen voor linnen serve en, luxe servies,
bestek, glaswerk en voor de wijnen leveren wij ook de
wijnkoelers met ijs
Complete on orging, uw beleving, onze passie

Healthy
&
Pleasures
SMOOTHIE DU JOUR

€ 4,50

Los knabbelos
STOERE BOL
Onze stoere bollen zijn gemaakt van grof gemalen biologisch
meel van de Lonneker molen, geserveerd met:

K&K

€ 5,50

eigenzinnige knoﬂooksaus en eigenwijze kruidenboter

TAPANADES

€ 6,00

Italiaanse olijven en zongedroogde tomaten

SMEERSELS

€ 7,50

Biologische kip-kerry en verantwoorde tonijn

Op basis van vers geperst sinaasappelsap en vers fruit

CHEESECAKE

€ 3,50

ARRETJESCAKE

€ 3,00

YOGHURTSMOOTHIE

€ 4,75

SERRANO

€ 10,00

Dun gesneden Spaanse Serrano en Italiaanse olijfolie

Yoghurt, ananas en kokos

BANANASHAKE

€ 5,00

FROMAGE

€ 12,50

Diverse kazen uit binnen- en buitenland, vijgencompote

milkshake met banaan en vanilleijs, kaneelbisquit

SNOEPJES

FROZEN TIRAMISU

Lekkernijen, Friandises, Mignardises ...

Semifreddo van tiramisu en sabayon

€ 6,00

NACHO’S
Krokante tortillachips uit de oven (of uit de frituur)

KWAK VAN DE MOLEN € 6,00
CHOCOLOLLY

CRUNCHY CHOCO COOKIE € 1,25
FRIANDISE MIX

Met guacamole en creme fraiche

€ 0,75

€ 3,00

KOOKCLINICS / WORKSHOPS

KAASSAUS

€ 6,50

Huisgemaakte kaassaus en pi ige tomatensalsa

Samen koken, dat is genieten !
Bereiden, proeven, drinken en proosten
Gegarandeerd !

GB SPECIAL

€ 7,50

Gefrituurde tortillapuntjes, Mexicaans gekruid, salsa

Gastrobar bij Rozendaal
ETEN | DRINKEN | GENIETEN | BELEVING | CATERING
NIGHT AT THE MUSEUM ?
Net als in de ﬁlm ? het kan !
Door onze samenwerking met het museum kunnen wij
uw diner ook verzorgen in een van hun zalen.

Planken
Lekkernijen geserveerd op een plank met bijpassende garnituren

FRITUUR
Lekker krokant en vers uit het vet

BITTERBALLEN
8 stuks met mosterd

PUNTZAK FRIET

GASTROBARBIJROZENDAAL.NL

SERRANOHAM

€ 10,00

Diverse worstsoorten uit binnen- en buitenland

ZACHT KAASASSORTI € 12,50
Verschillende zachte kaassoorten

TAPAS...

HARD KAASASSORTI

Spaanse hapjes voor bij de borrel
warm en/of koud
vanaf 2 personen en minimaal 2 stuks per persoon

€ 12,50

Verschillende harde kaassoorten

MIXED GRANDE PLATEAU € 20,00
PER STUK

€ 3,75

€ 4,00

Met truﬀelmayo en pi ige tomatendip

Dun gesneden Spaanse gedroogde ham

WORSTSOORTEN

Tapas

€ 12,50

€ 7,50

Een plateau vol met lekkernijen, genieten Pur Sang!

TAPAS, TAPAS en TAPAS
Wij staan bekend om onze huisgemaakte
tapasgerechtjes, vraag gerust naar de diversiteit !
Aangezien wij iedere dag verse producten binnen
krijgen kunnen wij mooie, smaakvolle, culinaire
kleine gerechtjes voor u maken.
U hoeft alleen maar aan te geven waar u niet
van houdt en hoeveel gerechtjes u zou willen
(om mee te beginnen)

