
LUNCH SPECIALS
LUNCH TUSSEN 11.30 - 14.00 UUR

met donker of licht meergranenbrood

TWEE RUNDVLEESKROKETTEN 6.50

met mosterd

CLUBSANDWICH 8.75

gerookte kipfilet, oude kaas, eiersalade en 

ontbijtspek

RUNDERCARPACCIO 8.75

met pesto, truffelmayonaise, pijnboompitten 

en Parmezaanse kaas

TWAALF UURTJE VLEES 10.00

tomatensoep - carpaccio - rundvleeskroket

TWAALF UURTJE VIS 10.00

tomatensoep - tonijnsalade - viskroketjes

TWAALF UURTJE  10.00

tomatensoep - brie - kaaskroket

LUNCHPROEVERIJ 10.00

diverse ciabatta broodjes, focaccia, rauwe 

ham, brie, carpaccio, tonijnsalade 

en mini croquetjes

HOE ORDER & GO

BREEKBROOD

met Roosdip1.95 pp

HIGH TEA
 

Tompouce met 

bruine chocolademousse

Boterkoek

Blondie (witte brownie) met noten

Rood fruit beignet

Mini clubsandwich met gerookte kip, 

spek en eiersalade

Eierwrap met pulled chicken, avocado 

en zure room

Mini broodje carpaccio

LET OP:

Te bestellen vanaf 2 personen.

Minimaal 2 uur van te voren 

TELEFONISCH bestellen.

12.00 pp

Grand café Roos eten & drinken

Parklaan 4 - 2771 GB Boskoop

TEL: 0172-766048

www.floraboskoop.nl/roos-voor-thuis

VOOR DE KIDS

KINDERMENU 5.00

kroket, frikandel of kipnuggets met

frietjes en sausjes

POFFERTJES 5.00

12 stuks, met poedersuiker

KINDERIJSJE 4.00

Eén bolletje ijs met slagroom in een leuke beker

WAAR

WANNEER

DINER

ENTREE VOOR ROOS

WO/DO/VRIJ/ZAT/ZON

TUSSEN 17.00 - 19.30 UUR

HOE VIA WEBSITE / TELEFOON

BETALEN PINNEN OF CONTANT

Bestellen kan tot 16.30 uur via 

en tussen 16.30 - 17.30 uur via 0172-766048.

LUNCH SALADE

SALADE GEITENKAAS  10.50

met ontbijtspek omwikkelde gebakken 

geitenkaas, appel, noten en honingdressing

BORRELBOX
 

Wrap met pulled chicken, 
   avocado en zure room
Camembert (zelf opwarmen)
Twee gamba’s met aioli
Rauwe ham met pesto 
   en Parmezaanse kaas
Twee broodjes met Roosdip
Nootjes
Fuetworstjes

(te bestellen vanaf 2 personen) 

12.50 pp

SHARE IT!

HOOFDGERECHTEN
KIPSATÉ 12.50

met pindasaus, een vietnamees loempiaatje 

gevuld met mihoen en kroepoek

ROOS BURGER 13.50

met pepermayonaise, spek, cheddarkaas, 

uienringen en een gebakken ei

ROERGEBAKKEN RUNDERPUNTJES 15.50

met prei en paprika afgeblust met 

Oosterse saus

PASTA ZALM 13.50

met verse groenten en romige saus van 

bieslook

SCHOLFILET 14.50

met mousse van kabeljauw gerold in nori vel 

op gebakken spinazie met saus van witte wijn

VEGAN MIXED GRILL  13.50

plantaardige steak, hotdog en burger 

geserveerd met aioli

DUBBELE RUNDERCARPACCIO 14.50

met pesto, truffelmayonaise, pijnboompitten 

en Parmezaanse kaas

SALADE GEITENKAAS 14.50

met ontbijtspek omwikkelde gebakken 

geitenkaas, appel, noten en honingdressing

MAALTIJDSALADES

Alle maaltijdsalades en 
hoofdgerechten worden 

geserveerd met gebakken 
aardappelpartjes met rozemarijn, 
Zaanse mayonaise en een bakje 

rauwkost per bestelling.

DESSERTS

LEMON MOUSSE 4.00

met gemarineerde mango en 

passievruchtentopping

BROWNIE 4.00

met amarena kersen en clotted cream

W I J  B E Z O R G E N  O O K !
Va n a f  2 5 . -  /  2 . 5 0  p e r  b e s t e l l i n g  /  i n  B o s k o o p

SCAN & BESTEL!

VOOR THUIS!

LUNCH & DINER

TH
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!


