
 

 
 

A LA CARTEKAART, 

Hartelijk welkom in Oisterwijk, de parel in ’t Groen. Onze kaart is voornamelijk georiënteerd op de Franse 

keuken maar heeft onmiskenbare Zuid-Europese en zelfs Oosterse invloeden. Heeft u persoonlijke voorkeuren 

of dieetwensen? Maakt u ze gerust kenbaar aan onze restaurantbrigade 

en we houden er graag rekening mee. Heeft u een allergie, meld het ons.  

Wij kunnen u informatie over allergenen verstrekken. Hopelijk geniet u met volle teugen 

van uw bezoek aan Landgoed De Rosep. 

VOORGERECHTEN 

Carpaccio van kalfslende met Bresola ham, rucola, Parmezaanse kaas en een    € 18,75 

créme van truffel 
 

Huisgerookte zalm met Hollandse garnalen, crispy wonton en een     € 18,50 

kroketje van Hollandse garnalen met een mieriksworstelmayonaise 
 

Klassieke steak tartaar met gegrilde brioche en een gekonfijt kwartelboutje en eitje  € 19,50 
 

Sashimi van tonijnfilet met huisgerookte zalm en een in tempura gefrituurde langoustine  € 19,00 

en een saffraanmayonaise 
 

Vegetarische salade met rode biet, Granny Smith en gecarameliseerde geitenkaas   € 17,50 

met aceto balsamico ** 
 

Licht gebonden kreeftensoep met Hollandse garnalen en een brioche bolletje   € 11,75   
 

Italiaanse Pommedoriesoep met geslagen room **      €   9,75 
 

Heldere runderbouillon met bospaddestoelen       €   9,75 

 

HOOFDGERECHTEN 

Runderhaas met een saus van groene peper en Cognac     € 32,00 
 

Gebakken parelhoenderfilet met een kroketje van cantharellen en     € 28,75 

een saus van shiitake  
 

Gegrilde kalfsentrecôte met Bearnaisesaus        € 29,50 
 

Gegrilde grietfilet met een saus van kreeft       € 33,75 
 

Op de huid gebakken doradefilet met knoflookgamba en een Hollandaisesaus   € 28,75 
 

Ravioli van ricotta en spinazie met gepofte tomaatjes en een salsa van tomaat **  € 27,00 

 
                                                                                                                         ** Vegetarisch 

NAGERECHTEN 

Bordje met diverse kaassoorten en een notenbroodje € 13,75 
 

Taartje van abrikoos en abricots Brandy met een interieur van Boerenmeisjes en   € 13,25 

sorbetijs van witte perzik en Prosecco  

  

Chocoladedessert met amarula, rum rozijnen en stracciatella ijs € 13,25 
  
Mousse van yoghurt en passievrucht, hangop en een compote van framboos met een  € 13,25 

sorbet van passievruchten 
 

Klassieke “Dame Blanche” Bourbon vanille ijs met een saus van pure chocolade   € 13,25 
  

 

 

MENU MARCHE 

3 gangen verrassingsmenu € 42,50 per couvert 

 
Bijpassend wijnarrangement € 24,50 per persoon 

 

MENU DU BOIS 

4 gangen verrassingsmenu € 49,50 per couvert 

 
Bijpassend wijnarrangement € 28,50 per persoon 

 

Nog meer genieten van uw diner? Bestel dan als extra gang een Palet van diverse kaassoorten met kletzenbrood. 

Supplement € 9,00 per persoon. 


