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Warm

Lunch

Ontbijt

REGULAR ONTBIJT

SANDWICH WIT OF BRUINBROOD

SOEPEN

Authentieke croissant met boerenkaas of een scone met boter,

Gerookte Ierse Zalm met mierikswortelsaus

5,25

Romige Tomatensoep

jam en clotted cream

Pastrami, truffelmayonaise en rucola

5,25

Doperwtensoep met munt

Sandwich met gerookte kip, sla en komkommer

Mozzarella, tomaat, sla, pesto en verse basilicum

4,50

Courgette soep

Biologisch gekookt eitje

Boerenachterham met roomkaas

3,95

Broccoli soep

Glaasje gevuld met yoghurt, rood fruit, schaafsel

Gerookte kip met komkommer en roomkaas

3,95

Boerenkaas, komkommer en sla

3,50

Old Amsterdam , Rucola en gezouten boter

3,95

van Tony Chocolonely
12,50 P.P

Verse jus d’orange en melk

ONTBIJT BUFFET

3,50 P.P

SALADES

Brie, honing en walnoten

4,50

Ierse aardappelsalade met bacon, augurkjes,

Tonijnsalade

4,95

cherrytomaatjes, bosui en rucola

Alle bovengenoemde sandwiches kunnen ook op zachte of harde broodjes bereid worden.

Vanaf 8 personen

Mozzarella salade met tomaat, basillicum, olijven,

Authentieke croissant met boerenkaas of een scone met boter,

pesto en balsamico dressing

jam en clotted cream

Ierse koolsalade gegarneerd met rucola sla, komkommer

Sandwich wit brood met gerookte kip, sla en komkommer

en tomaat

HARTIGE TAARTEN
Gerookte zalm, courgette, rode ui en dille

Italiaanse pastasalade met mozzarella, olijven,

Biologisch gekookt eitje

Paddestoelen, rozemarijn en bacon

zongedroogde tomaat en chorizo

Glaasje gevuld met dikke yoghurt, rood fruit, schaafsel van

Geitenkaas, bosui, walnoten, spinazie en honing

Sandwich boerenbruin met slagers achterham en mosterd honing

Tony Chocolonely

Tomaat, courgette, mozzarella en basillicum

Klein 4,50
Groot 21,50

Carrot cake met zoete mascarpone
Verse melk en jus d’orange

Blauwe bessen, jusdorange, joghurt, framboos
Avocado, framboos, aardbei, jusdorange

5,00 per flesje

6,50
7,50
8,50

mosterd dressing en bacon
Rundercarpaccio salade met parmezaanse kaas, kappertjes, 10,50
Pasta Salade met gemarineerde Scampi's, rucola,

TAARTEN/GEBAK

Spinazie, Citroen, banaan en appel

7,50

pijnboompitten, tomaatjes en truffeldressing

19,50 P.P

SMOOTHIES

Salade gerookte kip met komkommer, cherry tomaatjes,

6,50

Worteltaartje

3,50

Brownie

3,50

Merengue

2,50

Blondie (zusje van de brownie

3,50

12,50

gebakken tomaatjes en olijven
Tonijnsalade

Rose Catering verzorgd ook maaltijden en warme en koude
buffetten, dinners en borrelhapjes. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

11,50
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