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MENuKAART

Crème Brûlée  7,25
met bolletje vanille-ijs & slagroom

Watermeloenparfait 7,25
met muntsaus & slagroom

Mini wafel 7,25
met roomijs vanille-amarena & slagroom

Pancake  7,25
met yoghurt walnoten-honingijs & slagroom

Chocolademousse  7,25
met meringuedruppels & slagroom

Brownie  7,25
met aardbeiensaus & slagroom

NAgErEchtEN

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. 

Welkom bij rosa

Eet smakelijk 

& tot ziens!



voorgEREchtEN

salades

Soepen

Mandje stokbrood 5,00
met kruidenboter en smeersels

Currysoep 6,25
met garnalen en lente/bosui

Tomaten-groentesoep  6,25
goedgevuld op typische Rosa-stijl

Preisoep 6,25
met erwtjes en spekjes

Soep van de dag  6,25
vraagt u er gerust na!

Rundercarpaccio 10,25
met truff elmayonaise, gran pardano & rucola

Kippendijreepjes 9,75
met Yakitorisaus en ananas

Scampi`s piri-piri 10,25
uit de steenoven

Blini`s 10,50
met gerookte zalmsnippers en kruidige zure room

Salade met gerookte/gestoomde makreel  10,75 15,75
met wakame en citroendressing

Lauw-warme salade 10,75 15,75
met kip, spekjes, ui, paprika en champignons

Griekse salade  10,75 15,75
met fetakaas, tomaat en tzatziki 

VIS

Dorade fi let* 18,50
met witte wijnsaus

Vispotje*   18,50
drie soorten vis in heerlijke vissaus in de steenoven gegaard

Surf & turf runderhaaspuntjes en scampi`s* 22,50

VLEES 

Varkenshaas medaillons* 18,50
met keuze uit diverse sauzen

Biefstuk* 19,50
met keuze uit diverse sauzen

Schnitzel*  16,50
gewoon zo’n heerlijke XXL

Saté van kippendijen*   16,50
met keuze uit diverse sauzen

Eendenborst met rode wijnsaus*   20,50
met keuze uit diverse sauzen

Kalfs Ossobucco* 20,50

Keuze uit: pepersaus / champignonsaus / uien-spekjes saus / paprikasaus

* Geserveerd met salade & frietjes of aardappelkroketjes

PA STA

Tagliatelle  11,25

met gegrilde groenten en pestosaus

Tagliatelle bolognese  11,25
huisgemaakt, volgens Italiaans recept

Tagliatelle carbonara  11,25
heerlijke saus met een èchte ‘Rosa twist’

Tagliatelle met tonijn 11,25
met rode ui, olijven, knofl ook in tomatensaus

hoofdgErEchtEN

KLEIN GROOT

3 GANGEN MENU
Naast de kaart serveert Rosa een steeds een wisselend 3 gangen menu. 

Wij vertellen u graag wat voor heerlijkheden dit zijn!

29,50


