
Delicatessen bij Rozendaal 
Om mee te nemen.

 

Is nieuw, puur, smaakvol helemaal van deze tijd en vooral lekker.
Een combinatie van onze huisgemaakte producten en speciale kazen en vleeswaren zijn nu ook verkrijgbaar bij 

ons voor de verkoop in de winkel. Al onze producten worden hier in huisgemaakt of komen bij kleine 
ambachtelijke bedrijven vandaan. De snoepjes winkel voor volwassenen en fijnproevers. Een mooie wijn & spijs 

combinatie op een locatie.

Ook verzorgen wij half gemaakte producten die u thuis in uw eigen menu kunt verwerken.



VLEESWAREN

Kalfspastrami    Enschede, Nederland € 3.10

Mortadella     Piëmont, Italië   € 2.50

Serranoham    Andalusië, Spanje   € 2.75

Coppa di Parma    Parma, Italië   € 2.25

Twentse plaatham   de Lutte, Nederland € 2.50

Iberico ham/pata Negra  Andalusië, Spanje   € 6.00

Prijs per 100gHerkomst

F U
E T

Prijs per stuk

Truffel       € 5.50  

Barolo      € 4.50

Naturel      € 4.00

Tommy worst     € 3.75



Kaas
Bunker kaas    vliegveld Twente, Nederland    € 3.00

Buffel mozzarella    Denekamp, Nederland     € 2.00

Boeren trots    Deurningen, Nederland      € 2.50 

Reypenaer    Woerden, Nederland      € 3.50

Prijs per 100gHerkomst

Knoflook uien      € 3.00 

Verse vijgen      € 4.00

Ananas      € 2.75

Vijgen noten chutney - Italië

Huisgemaakte Chutney’s 



Truffel       € 5.50  

Barolo      € 4.50

Naturel      € 4.00

Tommy worst     € 3.75

HUIS
GEMAAKTE

FONDS

Kalfjus weck fles1/2 liter       € 7.50

Lamsjus weckfles 1/2 liter     € 7.50

Kreeftenjus weckfles 1/2 liter     € 8.50 

Visbouillon weckfles 1/2 liter     € 8.00 

Ganzenlever 350 gr      € 18.50

Parmaham varkenswang en eendenlever   € 15.00

Zalm en rivierkreeft     € 19.50

Huisgemaakte terrine van 



Knoflook uien      € 3.00 

Verse vijgen      € 4.00

Ananas      € 2.75

Vijgen noten chutney - Italië

Div. olijf oliën van de tap    € 3.00  

Truffel olie      € 4.75

Olio Al Greggo     € 7.50

Biologische olijf olie Krya   € 9.50

Olijf olie met blad goud 1 l   € 85.00

Brownie      € 1.85

Cheesecake      € 1.85

Appeltaart      € 2.00

Tiramisu      € 2.00

Chocolade muffins     € 1.50

Amandel muffins    € 1.50

Chocolade lolly    € 0.50 p.st

Rozendaaltjes kleine mini 
oliebollen met rozijnen   € 0.50 p.st

American crunch cookies   € 0.50 100 gr

Noga       € 4.00 100 gr

Bruotti e Buoni    € 1.00 p.st.

Arretjes cake      € 2.00 100 gr 

Diverse olijfolie 

Balsamico 2 jaar oud    € 19.00

Balsamico 6 jaar oud     € 22.00

Balsamico 12 jaar oud     € 27.00

Huisgemaakte Balsamico siroop   € 4.00 

Diverse oude Balsamico 

Huisgemaakte patisserie



Verse kreeft       € 4.50

Verse coquille      € 4.50

Gekonfijte varkenswang    € 1.60

Gestoofde kalfswangen   € 2.75

Twentse draadjesvlees    € 2.10

Kalf Ossebucco     € 2.75

Lams Ossebucco    € 2.50

Runde hachee    € 2.25

Boeuf bourgionne     € 2.25

Pulled Pork      € 1.60

Gekonfijte eendenbout    € 1.75

Bestelling op aanvraag (1 dag van tevoren)

Dorade filet       € 3.50

Verse tonijn       € 4.00

Gamba’s       € 3.00  

Huisgerookte zalm     € 2.95

Oesters       € 1.75 pst.

Lamsrack       € 3.00 

Eendenlever       € 4.25  

Kalfszwezerik     € 3.75 

Verder in het aquarium...  

Huisgemaakte pruttel gerechten 
Prijs per 100g



Specials 
Verse truffel  per gram    Piëmont, Italië      € 1.00  

Truffelolie 0.2 flesje     Piëmont, Italië      € 7.75

Truffel Tapenade 60 gr     Piëmont, Italië     € 5.00

Kaviaar       Rusland      dag prijs 

Verse slakken      Twekkelo, Nederland    dag prijs  

Herkomst

Macarons met 
Ganzenlever en truffel   € 1.00 p.st 

Zoet makarons    € 0.75 p.st



Bunkerkaas met een compote 
van vijgen       € 4.25

Serranoham met knoflookchutney en 
Parmezaanse kaas       € 4.75

Gegrilde aubergine, paprika, pijnboompitten
en ricotta kaas      € 4.50

Carpaccio van entrecote, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise      € 5.00

Trostomaat met buffelmozzarella en 
verse basilicum      € 4.50

Huisgerookte zalm met een 
wasabimayonaise       € 5.00

Tonijnsalade met ei, ui, augurk en rucola   € 4.75

Sandwich met gegrilde kipfilet, spek, 
Parmezaanse kaas en Serranoham    € 7.50

Jong belegen kaas
Gember dressing, sla en tomaat    € 3,50

Roombrie
Boter, sla, walnoot en honing    € 4,40

Kalfpastramie 
Wasabimayonaise, sla, kalfpastrami,appel en honing  € 5,00

Gebraden boerderij kip
Gembermayonaise, taugé en kip    € 5.00

Kip Pesto
Pesto crème, sla, kip, tomaat en Parmezaan  € 4,50

Gezond
Dillesaus, sla, ham, kaas, komkommer en ei  € 4,00

LUNCHKAART afhaal/bezorgen



�esh
         0,25 liter  1 liter

Verse sinaasappelsap      €2,10    €8,00

Verse appelsap       €2,40   €8,50

Mix sap sinaasappelsap met banaan    €2,30   €8,50

Appelsap met ananas en verse munt    €2,40   €8,50

Groene ijsthee met appelsap     €2,30   €8,50

Smoothie banaan spinazie     €2,30   €8,50

Smoothie yoghurt banaan     €2,30   €8,50

Smoothie kokos mango      €2,30   €8,50

Smoothie aardbei       €2,30   €8,50

Melk         €1,50   €3,00

Karnemelk        €1,50   €3,00

Ook verzorgen wij lunches met personeel en a la minute gemaakte Smoothies. Barista machines voor de speciale koffie etc. 



Onze vergaderlunches leveren we vanaf 3 personen mooi gepresenteerd in representatieve dozen/kisten 
en de drank in glazen flessen.

Vergaderlunch 1          €6,50 p.p.
Sinaasappelsap, 2 halve luxe belegde broodjes  

Vergaderlunch 2         €7,50 p.p.
Melk, vers sinaasappelsap, 2 halve luxe belegde broodjes 

Vergaderlunch XL Orange        €8,50 p.p.
Sinaasappelsap, 3 halve luxe belegde broodjes 

Vergaderlunch XL Milk & Orange       €9,50 p.p.
Melk, vers sinaasappelsap, 3 halve luxe belegde broodjes 

Vergaderlunch de luxe         €11,00 p.p.                                                            
melk, vers sinaasappelsap, sandwich, mini broodjes en luxe belegde broodjes 

De meegeleverde flessen en kistjes blijven eigendom van Bij Rozendaal      

VERGADERLUNCH
Prijs per 100g



bezorgen
1. Bestel op tijd: Onze bezorgers rijden met routes. Daarom is het voor het op tijd kunnen bezorgen noodzakelijk 
dat we je bestelling 2 uur voor aflevertijdstip hebben ontvangen. Na 13 uur bezorgen we niet meer.

2. Zaterdagen bezorgen wij niet. Dit is alleen mogelijk als wij de bestelling een dag van tevoren hebben 
ontvangen en de bestelling minimaal € 60,00 bedraagt.

3. Grote bestelling: We houden er niet van “nee” te verkopen, daarom graag grote bestellingen en 
vergaderlunches een dag van tevoren bestellen.

4. Bezorgkosten: Minimale afname voor bezorging € 15,00 bezorgkosten: €3,50 Bestellingen vanaf € 20,00 worden 
gratis bezorgd.

5. Bezorgadressen: alleen binnen Enschede.

6. Bezorgtijden: Ma t/m Vrij: 10.00 tot 13.00 uur.

7. Vergaderlunches: In overleg is het mogelijk dat we vergaderlunches ook op andere tijdstippen bezorgen.



�jnen
Huiswijnen
Baron Charcot Pays d'Oc Rosé Grenache blanc druif  FL € 6.00 DS € 34.50    € 4,00 € 22.00
Fraaie roze getinte wijn met fris en vers rood fruit in de geur. De smaak is vol en aromatisch, met lengte en structuur.  

Lionne du Villion Maison Blanc 2016    FL € 6.50 DS € 36.00    € 4,00 € 22.00
Heerlijk frisdroge witte wijn met nuances van citrusfruit in het aroma. De smaak is rond, geurig en eindigt fris.sauvignon blanc en 
chenin blanc

Witte wijnen
Quinta da Raza Branco Vinho Verde     FL € 8.00 DS € 45.00    € 6.00 € 30.00
Speelse, frisdroge wijn met een milde kruidigheid en een lichte pareling.
Alvarinho druif

Domaine Gayda Coteaux de Lanquedoc Viognier   FL € 8.50 DS € 47.50    € 6.00 € 30.00
Verleidelijk parfum van abrikozen en witte perzik. Zacht frisse smaak met wederom tropisch fruit.viognier druif  

Verkoop Winkel DS Winkel Glas Fles



�tte
�jnen

Alvarez Y Diez Boca Rueda Verdejo     FL € 10.00 DS € 58.00    € 7.60 € 40.00
Frisdroge wijn met levendig zurenpalet. Vleugje groene kruiden accent op limoentjes. Sappige smaak met speelse zuren en citrusfruit. 

Villa Blanche Coteaux de Lanquedoc Chardonnay  FL € 8.50 DS € 48.00    € 8.20 € 35.00
Vol, fris en droog met een prettige zachte afdronk. Tropisch fruit met licht vanilleaccent. Perfecte balans door paar maanden 
houtlagering.

Palomar Chardonnay Reserva     FL € 8.00 DS € 46.00    € 7.50 € 37.50
Goudgele kleur, nuances van citrus, abrikoos verweven met een romige toon van vanille en room. Sappige aanzet met een mooie 
diepgang van smaak.

Calmel & Joseph Villa Blanche Sauvignon Blanc 2015   FL € 8.00 DS € 46.00    € 7.50 € 37.50
Een A-typische sauvignon blanc. Helder, toegankelijk en fris. Aroma's van venkel en citroen. Combineert uitstekend bij vis en schaal- 
en schelpdieren. Ook heerlijk als aperitief. 

Weingut Landgraf Grauburgunder Trocken 2015   FL € 8.00 DS € 46.00    € 7.50 € 37.50
De Grauburgunder is een lekker sappige en volle wijn met aangename kruidigheid en frisheid. Mooie zuren zorgen voor spanning in de 
wijn. Zal het aan tafel goed doen bij kip, wat vettere vis en Aziatisch.

Verkoop Winkel DS Winkel Glas Fles



�jnen
Pinot grigio         FL € 8.00 DS € 46.00    € 7.50 € 37.50

Kingfisher Bay Sauvignon Blanc Marlborough 2015  FL € 8.00 DS € 46.00    € 7.50 € 37.50
Bleek, strogeel van kleur met een groene weerspiegeling. De geur is onmiskenbaar Marlborough Sauvignon Blanc: intens met 
indrukken van passievrucht, grapefruit en vers gesneden groene paprika. De smaak is vol en verfrissend met kenmerkende aroma's 
van kruisbes en grapefruit. In de afdronk een prettige toon van mineraligheid. 

Zoete witte wijn riesling
Klostor Spatlese Rheinhessen       FL € 5.20 DS € 29.70     € 4.00 € 22.00
Speelse, frisdroge wijn met een milde kruidigheid en een lichte pareling. Alvarinho druif

Rosé wijnen  
Klostor Spatlese Rheinhessen       FL € 6.00 DS € 35.00      € 4.00 € 22.00
Speelse, frisdroge wijn met een milde kruidigheid en een lichte pareling. Alvarinho druif

Verkoop Winkel DS Winkel Glas Fles



�jnen

Comtesse de Marion Rose 2015      FL € 9.20 DS € 55.20    € 7.50 € 37.50
Heerlijke bloemige wijn, verfrissend, droog en subtiel. Ideaal voor bij de barbecue, diner of als aperitief. Soepele rosé met licht rood 
fruit in de smaak.

Rode wijnen
Bodegas Cristo de la Veja  Despierta Tempranillo  FL € 6.25 DS € 35.70    € 4.75 € 25.00
Superzacht doch smaakvolle wijn welke absoluut naar meer smaakt. Primaire  aroma’s van stuivend rood bosfruit, subtiele tonen van 
karamel en cassis. 

Lionne du Villion Maison Rouge     FL € 6.00      DS € 35.70    € 4.00  € 25.00
Volrode wijn met in de geur veel jam-achtig rood fruit. De smaak zet fris en soepel in en ontwikkelt zich vol en aromatisch.

Feudi Salentini la Torre Primitivo Puglia    FL € 8.25 DS € 47.40    € 6.30  € 31.00
Robijn rode wijn met een paarse hint en een intens boeket van rood fruit.  In de smaak jam van pruimen, 
gedrooogd fruit en een volle kruidigheid, zacht en mooi in balans.

Verkoop Winkel DS Winkel Glas Fles



Rode
�jnen

Calmel & Joseph Coteaux de Lanquedoc Rouge   FL € 9.00 DS € 52.50    € 7.50 € 37.50
Met deze verfijnde wijn laten Calmel en Joseph hun grote klasse zien. Prachtige blend van typische Lanquedoc druiven. Aroma’s van 
donkerrood fruit, kruidige wijn met zachte tannines en een fraai lange finale.

Tenuta Chipuru Negroamaro Rosso 2014    FL € 7.10 DS € 41.10    € 5.00 € 25.00
Zwoel, kruidig, zacht, aromatisch, karaktervol, romige maar zeker frisse afdronk.

Weingut Landgraf Spätburgunder Trocken 2015  FL € 10.00 DS € 58.00    € 8.50 € 42.50
Helderode tint, iets evolutie; frisse fruittonen van kersen en rode bessen, met een milde eikentoon. De smaak is rond, rijp en zacht, met 
een sappige en geurige afdronk.

Verkoop Winkel DS Winkel Glas Fles



�jnen
Mousserend
Cava Divino Oro Brut       FL € 11.25 DS € 66.30    € 7.00 € 35.00
Een klassieke, droge Cava met wat mineraliteit. Een massa van uitbundige kleine belletjes, romige aroma’s van peer, sinaasappel en 
vanille. 

Dessert wijn
Toso Moscato d'Asti       FL € 9.25   DS € 53.70     € 6.00         € 30.00
Sprankelende kleur. In de geur alle kenmerken van de Muskaatdruif maar zeer elegant (fruitig) overkomend. De smaak is zoet en toch 
verfrissend. De mousse is elegant en consistent.

Weingut Schmelzer Grüner Veltliner Eiswein 2008  FL € 22.50        € 7.50 

Pedro Ximennez Alvear       FL €.18.00        € 7.00

Verkoop Winkel DS Winkel Glas Fles



Voor de liefhebbers van wijn is er nu de webshop Elhorst Wijnen. Met een collectie van meer dan hon-
derd wijnen biedt Elhorst Wijnen een ruime keuze uit hoogwaardige wijnen met een aantre kkelijk 
prijskaartje. Jeroen Elhorst mikt met zijn webshop ook op de consument die het avontuur aan durft te 
gaan met minder bekende wijnhuizen. Deze zijn door Jeroen met grote zorgvuldigheid geselecteerd. 
Jeroen Elhorst komt uit een wijnfamilie, zodat die selectie volledig voldoet aan de eisen; ook de fijnproev-
ers zullen binnen het assortiment een uitstekende keuze kunnen maken.

Uiteraard zijn in de webshop de klassieke wijnlanden te vinden: prachtige wijnen uit Frankrijk, Italië, 
Duitsland en Spanje. Maar ook Argentinië, Chili, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten zijn 
vertegenwoordigd. Voor alle wijnen geldt dat niet het etiket belangrijk is, maar vooral de inhoud van de 
fles. “Het gaat om de wijn en niet het plaatje”, vindt Jeroen Elhorst: “We willen bewust geen dure merken 
hebben, maar kwaliteit met betaalbare prijzen.”

Tussen al het moois zitten ook bijzondere vondsten. Zoals van het Zuid-Afrikaanse wijnhuis Villion, dat 
in Nederland nog onbekend is. Jeroen Elhorst is voor zijn webshop voortdurend op zoek naar meer van 
deze bijzondere wijnen en verwacht het totale assortiment uit te kunnen breiden tot 200 wijnen. Het 
moet, vindt hij, ook geen doolhof worden. Dat is de webshop zeker niet want met een paar muisklikken 
kan de bezoeker wijnen selecteren op wijnhuis, druif, land en kleur.

www.elhorstwijnen.nl

ELHORST WIJNEN

Prijs per 100g



Tevens zijn deze wijnen ook bij ons te verkrijgen in Samenwerking met Elhorst wijnen kunt u 16 
verschillende wijnen proeven met ons enomatic systeem. Mocht u de wijnen bevallen zijn de wijnen per 
fles of per doos te koop Ook kunnen wij de wijn bezorgen. 

Aanbieding 
Wij verkopen ook dozenwijn bij 12 flessen is 1 fles gratis. (Dit geldt niet voor de huiswijnen)
Vanaf €100.00 brengen wij de wijnen gratis bij u thuis in Enschede of Oldenzaal. Tevens kunnen wij 
wijnproeverijen, high wine proeverijen met rondleidingen voor u organiseren, zowel hier bij Rozendaal 
als in de Twentse Welle.

Ook kunt u natuurlijk genieten van onze tapas gerechtjes die zowel hierop te eten zijn als mee te nemen 
zijn. vraagt u gerust naar de mogelijkheden!

ELHORST WIJNEN

Prijs per 100g


