____________________________________ LUNCH SPECIALS
Op glutenvrij brood

Zalmduo; huisgemaakte gerookte zalmsalade met ui
en kappertjes en gerookte zalm
Clubsandwich met gegrilde kipﬁlet van de Josper, oude kaas,
eiersalade en ontbijtspek geserveerd met friet
Rundercarpaccio met truffelolie, rucola,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Tonijnsalade met kappertjesmayonaise

11.50
13.50
11.50
9.75

__________________________________ LUNCH PROEVERIJ
Vanaf 2 personen te bestellen

Lunch proeverij met; amuseglaasje romige courgettesoep
Glutenvrij brood met divers beleg; oude kaas-mosterdsalade,
zalmsalade, carpacciotartaar en palingsalade

14.75 pp

____________________________________________ SALADES

MENUKAART

Geserveerd met glutenvrij brood

Poké bowl met sushirijst, in rode biet gemarineerde rauwe zalm,
mogelijk)
sojabonen, tuinbonen en avocado (ook
Salade met lauwwarme geitenkaas en honingdressing
_________________________________________________________________

13.50
12.75

SOEPEN

Romige tomatensoep
Courgettesoep met gerookte zalmsnippers

5.50
6.50

________________________________________ UITSMIJTERS
Geserveerd op glutenvrij brood
Kaas
Ham
Ham & kaas
Spek
Tomaat & oude kaas

7.50
8.75
9.50
9.75
9.75

____________________________________ LUNCH SPECIALS
Op licht meergranen brood

Zalmduo; huisgemaakte gerookte zalmsalade met ui
en kappertjes en gerookte zalm
Clubsandwich met gegrilde kipﬁlet van de Josper,
eiersalade en ontbijtspek geserveerd met friet
Rundercarpaccio met truffelolie, rucola en pijnboompitten
Tonijnsalade met kappertjesmayonaise
Roergebakken no-chicken met oosterse groente, sesam en ketjapsaus
______________________________________________________ LUNCH

11.50
13.50
11.50
9.75
9.50

CLASSIC

Geserveerd met rauwkost, dikke friet en Zaanse mayonaise
Gegrilde truffelburger op een desembol met truffelsalami,
gekonﬁjte uien en truffelmayonaise

15.75

____________________________________________ SALADES
Geserveerd met brood

Poké bowl met sushirijst, in rode biet gemarineerde rauwe zalm,
mogelijk)
sojabonen, tuinbonen en avocado met sojasaus (ook
_________________________________________________________________
Tomaat venkelbouillon

13.50

SOEPEN
5.50

________________________________________ UITSMIJTERS
Op licht meergranen brood
Ham
Spek

8.75
9.75

Glutenvrij
Lactosevrij

___________________________________ VOORGERECHTEN

___________________________________ VOORGERECHTEN

Glutenvrij brood met salt & pepper butter en olijfolie

Desembol met olijfolie

2.00 pp

Romige tomatensoep
Courgettesoep met gerookte zalmsnippers

5.50
6.50

Rundercarpaccio met truffelolie, rucola,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

11.00

Paling; ﬁlet en tartaar met palingmayonaise
Rouleau van gerookte zalm en roomkaas met limoenmayonaise

12.75
10.50

Rode bietencarpaccio met lauwwarme gerookte geitenkaas,
pompoenblokjes, Edamame beans en honingdressing
Coushi; sushi van couscous met Ras el hanout kruiden,
gevuld met gedroogde tomaten en zwarte olijven
ingerold in yaki sushi nori

9.00
7.50

vegan

Geserveerd met dikke friet en Zaanse mayonaise

47.50 (2 pers.)

Gebakken zalmﬁlet met tuinkruiden en knoﬂook chimichurrie
Knoﬂook gamba’s van de Josper grill met risotto
van gerookte zalm en boterjus met peterselie

17.50
18.00

Groente bombe van gegrilde groente, gevuld met
gepofte knolselderij en risottorijst, besprenkeld met truffelolie

15.50

Geserveerd met dikke friet en Zaanse mayonaise

16.50
15.50
15.50

Rundercarpaccio met truffelolie, rucola en pijnboompitten
Beef tataki in een korstje van zwarte en witte
sesam met saus van soja, bruine suiker en wasabi

11.00
9.00

Paling; ﬁlet en tartaar met palingmayonaise

12.75

Coushi; sushi van couscous met Ras el hanout kruiden,
gevuld met gedroogde tomaten en zwarte olijven
vegan
ingerold in yaki sushi nori met sojasaus

7.50

_________________________________ HOOFDGERECHTEN
Gegrilde truffelburger op een desembol met truffelsalami,
gekonﬁjte uien en truffelmayonaise
CÔte de boeuf met groente uit de Josper grill

15.75
25.00

Gebakken zalmﬁlet met tuinkruiden en knoﬂook chimichurrie
Knoﬂook gamba’s van de Josper grill met risotto
van gerookte zalm met peterselie

17.50
18.00

Groente bombe van gegrilde groente, gevuld met
gepofte knolselderij en risottorijst, besprenkeld met truffelolie

15.50

Geserveerd met dikke friet en Zaanse mayonaise
Dubbele carpaccio met truffelolie, rucola en pijnboompitten
Poké bowl met sushirijst, in rode biet gemarineerde
rauwe zalm, sojabonen, tuinbonen en avocado met sojasaus

16.50
15.50

___________________________________________ DESSERTS
Met ijs van Janssen’s ijssalon uit Boskoop

___________________________________________ DESSERTS
Met ijs van Janssen’s ijssalon uit Boskoop

Chocodroom; chocolade-ijs, vanille-ijs
met chocoladesaus en slagroom
Kaasplankje met boerenbrie, truffelkaas en
oude Reypenear met glutenvrij brood en appelstroop
GT dessert; mintijs met gin, tonic, komkommer
en gezoet opgeslagen eiwit (37,5% alcohol)

5.50

__________________________________ MAALTIJDSALADES

__________________________________ MAALTIJDSALADES
Dubbele carpaccio met truffelolie,
rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Salade met lauwwarme gerookte geitenkaas,
pompoenblokjes, Edamame beans en honingdressing
Poké bowl met sushirijst, in rode biet gemarineerde
rauwe zalm, sojabonen, tuinbonen en avocado
mogelijk)
(ook

Tomaat venkelbouillon

Geserveerd met dikke friet en Zaanse mayonaise

_________________________________ HOOFDGERECHTEN
CÔte de boeuf met groente uit de Josper grill
en een pofaardappel met salt & pepper butter

2.00 pp

Sorbetijs met gemarineerd fruit
met chocoladesaus en slagroom
GT dessert; mintijs met gin, tonic, komkommer
en gezoet opgeslagen eiwit (37,5% alcohol)

6.00

6.00
8.75

De bieren en wijnen die wij schenken zijn lactosevrij.

10.50

Lactosevrij

8.75

Wij schenken geen glutenvrije bieren.
De wijnen zijn wel glutenvrij.

Glutenvrij

FOLLOW US
= vegetarisch

/roos-eten-drinken
/roosetenendrinken
Floraboskoop.nl/roos
Roos eten & drinken is onderdeel van de Dufais Horeca Groep

