
Gemengde pinda’s   
Rosendaelsche bitterballen (12st.) 
Bourgondische bitterballen (8st.) 
Vlammetjes (8st.) 
Butterfly garnalen (8st.) 

Kaasstengels (8st.) 

Crispy chicken (6st.) 
met hoi sinsaus & chilisaus 

Gemengd bittergarnituur (16st) 

Old Amsterdam 
Met amsterdamse uien en mosterd 

Plankje ossenworst 

Prosciutto di parma  
Dungesneden prosciutto met olijventapenade  
crostini’s & aïoli 

Broodplank met oerbrood 
Oerbrood, tapenade, hummus & aïoli 

	  

KLEINE KAART

Allergie? Vraag één van onze medewerkers  
naar de allergenenkaart 

FINGERFOOD SPECIALS

Gemengde pinda’s	 	       2,50 

Gerookte amandelen & 	 	       3,50	  

gemarineerde olijven	 	 	      

Rosendaelsche bitterballen (12st.)	       6,25 

Bourgondische bitterballen (8st.)	       6,25 

Vlammetjes (8st.)	 	       6,25 

Butterfly garnalen (8st.)	        	       6,25 

Kaasstengels	 	    	       6,25 

Bittergarnituur gemengd (12st.)    	       7,50 

Broodplank met oerbrood	            	       5,50 
Oerbrood, gezouten boter, olijfolie, tapenade en 

gemarineerde olijven 

Portie ossenworst (6 plakken)	       4,50 
Met picalilly 

Portie Old Amsterdam (8st.)	       5,00 
Met Amsterdamse uien en mosterd 

Fuet (droge worst)	        	       6,50 
Met ciabatta en olijfolie	    

Sharing platter (2 personen)	      17,50 
Met bruchetta, fuet, procuitto, Parmezaanse kaas, 

olijftapenade, truffel aïoli, pesto en gerookte amandelen	        

	      	       	

ROSENDAELSCHE SATÉ 
Saté van kuikendijen met ananas, 

satésaus, atjar, kroepoek, serundeng en 

een mandje frites 

13,50

BIEFSTUK 
Biefstuk van de grill met oerfriet,    

truffel aïoli en gemende salade 

16,50

KIBBELING 
Gebakken kibbeling met cole slaw, 

wedge patatoes en remouladesaus 

15,50

Tijdens het winterseizoen is ons restaurant 

op maandag, woensdag en vrijdag t/m 

zondag geopend van 10.00uur tot één uur 

na zonsondergang (keuken sluit bij 18.00uur) 

Elke dinsdag en donderdag zijn wij tot 
22.00 uur geopend voor à la carte  
Overige avonden op reservering vanaf 10 personen 

U kunt onze specials bestellen vanaf 

17.00 uur  

OPENINGSTIJDEN

KLEINE KAART

EXTRA’S 
Puntzak oerfriet met aïoli	              2,75 

Gemengde salade	              2,75 

Broodplank met oerbrood	              5,50 
Oerbrood, gezouten boter, olijfolie, tapenade en 

gemarineerde olijven

Allergie? Vraag één van onze medewerkers 

naar de allergenenkaart 

U kunt onze specials bestellen 
vanaf 12:00 uur

Tijdens het winterseizoen is ons restaurant 
dagelijks geopend van  
10.00 uur tot 19:00 uur  
de keuken sluit om18:00 uur  

elke woensdag en donderdagavond zijn wij 
geopend voor vergaderingen en serveren 

wij een wisselend menu.  

voor reserveringen vanaf 10 personen 
blijven wij geopend 

“ROSENDAELSCHE” SATÉ 
Saté van kuikendijen met ananas, 

satésaus, atjar, kroepoek, serundeng en 
frites 
13,50

KALFSSUKADE VAN DE GRILL 
met seizoensgroenten & rodekool-

stamppot met walnoten  

16,75

FINGERFOOD

OPENINGSTIJDEN

GEKONFIJTE EENDENBOUT 
Eendenbout met seizoensgroenten & 
geroosterde aardapppel & truffeljus 

 
16,75

SPECIALS
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5,50
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CATCH OF THE DAY 
Vis van de dag met salade en frites  

16,75

5,50

Bent u vegetarisch? vraag naar een 
suggestie. 


