Ijskaart
Coupe sorbetijs met kersen

5,25

en slagroom

Coupe sorbetijs met rum rozijnen

5,25

en slagroom

Coupe sorbetijs met stoofperen

lunchKAART

5,25

en slagroom

Coupe sorbetijs met vruchtjes,

5,75

aardbeiensaus en slagroom

Coupe Dame Blanche

5,75

Coupe softijs karamel,

5,25

stroopwafelstukjes en slagroom

IJscoﬀee Ponderosa

5,50

softijs, espresso, Mochaccino, slagroom

Welkom bij rosa

Eet smakelijk
& tot ziens!

Restaurant Rosa | Maaijkant 23 | Ulicoten

www.restaurantrosa.nl

Rosa staat voor gezellig en samen aan tafel. Met een
ongedwongen sfeer en oprechte gastvrijheid willen we
jullie een smakelijke avond laten beleven.
Regelmatig organiseert Rosa thema avonden, zoals een
mosselavond of bbq/grill avond. Wilt u daar ook een keer
bij zijn, houd u dan onze socials in de gaten.

Mandje stokbrood

5,00

brood

met kruidenboter en smeersels

TOSTI’ S

Soepen
Currysoep

6,25

met garnalen en lente/bosui

Tosti ham/kaas met curry

2,50

Vlamtosti

3,00

met vlammetjessaus

Tomaten-groentesoep

6,25

goedgevuld op typische Rosa-stijl

EI

Spiegelei/omelet

Preisoep

6,25

met erwtjes en spekjes

6,50

ham, kaas of spek

Omelet Ponderosa

Soep van de dag

7,25

6,25

vraagt u er gerust na!

BROODJ ES

Rundercarpaccio

10,25

met truﬀelmayonaise en pijnboompitjes

salades
Salade met gerookte/gestoomde makreel

KL EIN

GROOT

10,75

15,75

10,75

15,75

met wakame en citroendressing

Lauw-warme salade
met kip, spekjes, ui, paprika en champignons

Griekse salade

10,75

15,75

10,75

15,75

Brood kroket

5,75

Brood goulashkroket

6,75

Brood kaaskroket

6,50

Italiaanse bol met gerookte zalmsnippers

7,75

en kruidige zure room

Waldkornbol met krabsalade

8,25

Waldkornbol met brie

7,25

walnoten, rucola en honing-mosterd dressing

met fetakaas, tomaat en tzatziki

Salade van de dag
vraagt u er gerust na!

Desserts
Crème Brulee

7,25

met bolletje vanille-ijs

Pasta’s
Tagliatelle bolognese

Watermeloenparfait
11,25

Mini wafel

huisgemaakt, volgens Italiaans recept

Tagliatelle carbonara

11,25

heerlijke saus met een èchte ‘Rosa twist’

Tagliatelle met tonijn

11,25

met rode ui, olijven, knoﬂook in tomatensaus

Tagliatelle
met gegrilde groenten en pestosaus

11,25

7,25

met slagroom en muntsaus

7,25

met vanille-amarene roomijs

Chocolade brownie
met citroenijs en aardbeiensaus

7,25

