
LUNCHGERECHTEN   

(geserveerd tussen 12.00 uur en 17.00 uur) 

 
UITSMIJTERS 
3 boterhammen wit of bruin belegd met: 
Ham, kaas en 3 gebakken eieren 9,75 
Ham, kaas, rosbief en 3 gebakken eieren         11,50 
 
Panini         7,50 
Panini belegd met ham en kaas 
 
Twee Bourgondische kroketten  11,75 
Met wit of bruin brood  
 
Rosep Clubsandwich         13,25 
Belegd met gerookte kipfilet, gebakken spek, fricandeau, ei en         
rémouladesaus 
 
Clubsandwich “vis”  14,75 
Belegd met gerookte zalm en krabsalade 
 
Italiaanse of Meergranen bol ‘gezond’ 9,75 
Belegd met ham, kaas, tomaat, komkommer en ei 
 
Italiaanse of Meergranen bol zalm 12,50 
Belegd met huisgerookte zalm en limoen 
 
Italiaanse of Meergranen bol carpaccio 11,50 
Belegd met carpaccio van rund, Parmezaanse kaas en truffelcrème 
 
 
 

BORREL & BITES  
Portie Bourgondische bitterballen (8 stuks) 9,75 

Crispy chicken met sambalmayonaise (6 stuks) 9,75 

Huisgemaakte garnaalkroketjes (6 stuks) 14,75 

Loempia van eend met hoisinsaus (10 stuks)         12,50 

Kaasloempia’s van oude kaas met sambalmayonaise **(10 stuks) 9,75 

Yakitori spiesje met sojasaus (6 stuks)         11,50 

Borrelplateau Rosep         15,50 

Reypenaar kaasje met appelstroop         12,75 

Portie olijven 5,25 

Breekbrood met boter en kruidenboter 6,50 
 

VOORGERECHTEN 
 

Caesar salade Rosep  17,50 

Royale salade met gegrilde kipfilet, ei, Parmezaanse kaas,  

olijven en een caesardressing 

Vegetarische salade van rode biet ** 14,00 

Met geitenkaas en walnoot 

Salade Carpaccio 14,50 

Dun gesneden runderlende met Parmezaanse kaas en truffelcrème 

Salade gamba’s 17,25 

Frisse salade met in knoflookolie gebakken gamba’s (6)  

met een tomaat-basilicumsaus 

Foccacia met een romige guacamole en  13,75 

3 gebakken gamba’s  

Besprenkeld met sriracha mayonaise  

 

SOEPEN 

Kreeftensoep 11,75 

Geserveerd met een Pain-qnip brioche 

Pomodorisoep** 8,25 

Geserveerd met een Pain-qnip brioche  

Erwtensoep  8,75 

Met roggebrood en mosterd 

 

**vegetarisch 

Bovenstaande salades worden met brood en boter geserveerd 

HOOFDGERECHTEN 
 

Huisgemaakte Rosep hamburger 17,75 

Geserveerd met frites 

Hertenbiefstuk met wildragout  24,75 

Geserveerd met wildgarnituur 

Entrecôte 26,25 

Gegrild, geserveerd met frites, salade en pepersaus 

Zeebaarsfilet  25,50 

Gebakken, geserveerd met frites, salade en kreeftensaus 

Gamba’s   23,75 

In knoflookolie gebakken gamba’s (7), met romige papardelle  

Pasta en kreeftensaus 

Pappardelle pasta  23,75 

Met bospaddestoelen, Parmezaan en een romige truffelsaus   

   

PINSA  

Prosciutto, Parmezaan, Pomodori, rucola, olijfolie, aceto 15,75 

Gerookte zalm, Parmezaan, rode ui, rucola, kappertjes 16,25 

Pomodori, rucola, geitenkaas, olijven, olijfolie, aceto ** 15,50 

 

NAGERECHTEN 
Kaasplankje (1 pers.) 10,50  

Met notenbrood 

Dame Blanche 9,50 

Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom  

Coupe du Bois 9.50 

3 soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom  

Kinderijsje 5,00 

Met verrassing 
 

Heeft u een allergie, meld het ons.  

Wij kunnen u informatie over allergenen verstrekken. 

** vegetarisch 


