
Huisgemaakte  lekkernijen 
Chocolade lolly    € 0,50

Crunch cookies chocolade  € 1.00

Lekkernijen, bonbons, 
chocolade lolly en koekjes   € 2,50

Muffins     € 2,50

Brownie     € 3,50

Appeltaart     € 3,50

Tiramisu    € 3,50

Cheesecake     € 3,50

Arretjes cake     € 3,00

Onze broden worden met het meel van de Lonneker Molen gemaakt. Keuze 
uit maïsbrood, wit brood of bruin brood met een krokante korst.

Chefs Diner
Iedere vrijdag avond kookt de Chef zelf! Een avond vol met 
verse producten die we op de site zullen aangeven… 

4 gangen    € 37.50
5 gangen    € 45.00
6 gangen    € 52.50
7 gangen    € 57.50
8 gangen    € 65.00

Uw eigen Chefs diner?
Mocht u zelf met uw kookvrienden willen koken in een professionele 
keuken en zelf uw gasten uit willen nodigen om lekker te dineren dan 
kan dit natuurlijk ook bij ons.

Broodjes service 
Wij verzorgen ook broodjes buiten de deur die u mee kunt 
nemen of wij brengen ze bij u op de locatie. Vraag naar de 

meeneemkaart! 

PANINI
Panini met Serranoham, buffelmozzarella, tomaat en rucola € 6,00

Panini met gemarineerde aubergine, paprika, ricotta en rucola € 6,00

Turks brood met gegrilde groenten en ricotta € 6.00

Broodje van de Week € 7,50

S O E P  
Soep van Pomodori tomaat, met een crostini en Serranoham € 5,50

Gele currysoep met gebakken gamba’s € 6,00

Salades 
Salade van diverse soorten krokante sla en 3 soorten kaas €10,00

Salade van diverse soorten krokante sla met gamba’s 
en huisgemaakte pesto €12,50

Salade van diverse soorten krokante sla met kip, 
Parmezaanse kaas, ansjovis en krokant spek € 12,50

Bij deze salades serveren wij knoflookbrood. 

Wij wel! En daarom organiseren wij bij Rozendaal elke laatste vrijdag van 
de maand de VRIMIBO! (Ofwel Vrijdagmiddag Borrel). De VRIMIBO is vrij 

toegankelijk voor u, uw collega’s, relaties, kennissen en vrienden. Iedereen 
is welkom vanaf 16.00 tot 00.00. Je rekent alleen je drankjes af en wij 
zorgen voor de nodige borrel/happerij vanaf de bar door onze koks!

�assieker
Kroket met brood    € 4,50

Tosti met ham en kaas    € 3,50

Uitsmijter zoals u hem
wilt hebben vanaf    € 8,50

VRIMIBO

Smoothies
Smoothie diverse soorten  € 4,00

Smoothies To Go ook verkrijgbaar!

Bunkerkaas met een compote 
van vijgen € 7,00

Serranoham met 
knoflookchutney en 

Parmezaanse kaas € 6,50

Gegrilde aubergine, paprika, 
pijnboompitten en ricotta kaas

€ 5,50

Carpaccio van entrecote, 
Parmezaanse kaas en 

truffelmayonaise € 8,00

Trostomaat met 
buffelmozzarella en verse 

basilicum € 7,00

Huisgerookte zalm met een 
wasabimayonaise € 7,50

Tonijnsalade met ei, ui, augurk 
en rucola € 7,50

Sandwich met gegrilde kipfilet, 
spek, Parmezaanse kaas en 

Serranoham € 9,50

Hamburgers op speltbrood met 
gebakken spek, kaas, uien 

 en augurk €12,50

Tevens kunnen wij de broodjes 
bezorgen... Vraag naar onze 

express broodjes!

L U N C H K A A R T  /  B R O O D J E S

gastrobarbijrozendaal.nl



Knabbel kaart 
Diverse Pinchos     € 1,25 p.st.

Bruchetta met verse tomaat en knoflook   € 3,00

Stoere bol met knoflook saus   € 5,00                                                                                         

Stoere bol met knoflooksaus en tomaten Tapenade € 6,00

plateau Serranoham      €12,50

Ham & worst plateau    € 9,50

Ham & worst plateau XXL    €18,00

Brokjes van Parmezaanse kaas    € 7,50

Reypenaer kaas met de guillotine   €14,00

Buitenlandse kaasplateau    €10,00

Kaas, ham & worst plateau    € 9,50

Kaas, ham & worst plateau XXL   €18,50

Nacho, s met guacamole en crème fraîche  € 5,00

Nacho,s overbakken met Parmezaanse kaas en 
Tomatensalsa € 5,50

Tapas knabbel plateau 2 personen    € 7,50

Verse friet met salsa rosa en truffelmayonaise  € 3,50

Bitterballen 8 st.     € 7,50

Tapas (u geeft aan waar u niet van houdt en wij maken 
Diverse lekkere kleine tapa gerechtjes van vis/vlees/vega) V.A.  € 3,00 p.st

tapas plateau (2 personen) op een plank  € 5.00 p.p

Wij staan bekend om onze huisgemaakte tapas gerechtjes, vraag naar de 
diversiteit! Aangezien wij iedere dag verse producten binnen krijgen 

kunnen wij mooie 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.  

TAPAS Traiteur 
Wij verzorgen ook maaltijden, tapas 

gerechtjes en compleet verzorgde menu’s in 
luxe foodboxen.

Tevens kunnen wij zorgen voor linnen 
servetten, luxe servies, bestek, glaswerk en 

voor de wijnen leveren wij ook de 
wijnkoelers met ijs. 

Gastrobar Bij Rozendaal
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.
Bij Rozendaal ligt dichtbij de stad, het 
station en de bus stopt voor de deur. 

Tevens is er volop gratis 
parkeergelegenheid. 

KOOKCLINICS / 
WORKSHOPS 

Samen koken, dat is genieten. 
Bereiden, proeven, drinken en 

proosten. gegarandeerd!

Pure Beleving Catering 
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 ontzorgen. Dat doen we 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. 

HIGH TEA
High Tea in verschillende gangen geserveerd, beginnend met een 
klein voorgerechtje. Verder een etagère met zowel zoet als hartige 

lekkernijen uit onze keuken. Nadien nog een klein pasteitje op 
bijzondere wijze gepresenteerd. Hierbij serveren wij verschillende 

thee soorten of koffie.

€ 19.50 p.p.

H I G H  W I N E
High Wine is een combinatie van wijnproeverij en kleine 

tapasgerechtjes. Door ons Enomatic systeem kunnen wij diverse 
wijnen laten proeven met de daarbij passende kleine tapas 

gerechtjes. 3 glazen wijn met 3 Tapas:

€ 19.50 p.p.

High Wine de luxe 
High Wine is een combinatie van wijnproeverij en kleine 

tapasgerechtjes. Door ons Enomatic systeem kunnen wij diverse 
wijnen laten proeven met de daarbij passende kleine tapas 

gerechtjes. 6 kleine glazen wijn met een knabbel plateau en 5 tapas.

€ 37.50 p.p. vanaf 2 personen.

�jn proeven en wijn kopen
Wij bieden keuze uit 16 verschillende wijnen die u zowel per ½ glas, 
heel glas of per fles kunt verkrijgen. Mocht de wijn u bevallen kunt u 

die ook meenemen naar huis…natuurlijk tegen de winkelprijs. De 
wijnen bieden wij aan in samenwerking met Elhorst wijnen.

Huisgemaakte producten / Twentse producten
 In samenwerking met Twentse streekproducten, lokale bedrijven uit 
de buurt kunnen wij diverse producten verkopen uit ons assortiment. 

Tevens bieden wij onze eigengemaakte producten aan voor de 
verkoop in onze winkel.

Ook hebben wij een assortiment met Italiaanse en Spaanse producten 
die wij rechtstreeks inkopen uit die landen. Vraag gerust naar onze 

winkelkaart!

Samenwerking Twentse Welle en het 
Rijksmuseum Twente

Rondleidingen en walking diners door museum Twentse Welle. 
Dineren bij de Mammoet of in de Gobelin zaal… alles is mogelijk! 

Vergaderen op de 3e en de 7e verdieping in de Twentse Welle toren, 
in de Roombeekzaal of op verschillende plaatsen in het Rijksmuseum 

en de Twentse Welle.


