
Menukaart Roos eten & drinken

Grand Café Roos eten & drinken
Parklaan 4 - 2771 GB Boskoop

Tel: 0172-766048 - roos@floraboskoop.nl
www.floraboskoop.nl

Lunchgerechten
Maïs carré of waldkorn carré belegd met:

Oude kaas en mosterdmayonaise  .......................   €     6,25
Tonijnsalade met rode ui en olijven  ....................   €    7,25
Carpaccio met pesto, truffelmayonaise, 
pijnboompitten en Parmezaanse kaas  .....................   €    9,75
Kalfsfricandeau huisgemaakt en dungesneden, 
met tuinkruidenvinaigrette  ................................   €    8,50
Warme geitenkaas gegratineerd met honing, 
rucola en pijnboompitten   .................................   €    8,50
Gerookte zalm met dillemayonaise  ....................   €    9,50

Focaccia uit de oven, belegd met tomaat, 
truffelsalami, rucola-pesto en Pecorino kaas  .............   €    7,75
Broodje kalfsburger met ui, spek, kaas en friet  .....   €  10,50
Clubsandwich met warme kipfilet, spek,
eiersalade en oude kaas  ....................................   €    8,75
Friet bij de clubsandwich                                 meerprijs   €    1,50
Twee kroketten met brood  ............................   €    7,75
Twee Holtkamp oude kaas croquetten met brood  .   €    9,75

Twaalfuurtje:
Broodjes belegd met gerookte zalm, carpaccio en kalfsfricandeau, 
een amuseglaasje met een oosterse gevogelte bouillon, een Holtkamp 
Black Angus mini croquette en vers fruit salade .............   €  13,50

Lunch Proeverij:
Assorti van bruin en wit brood met diverse soorten beleg op tafel; 
oude kaas, rosbief, tonijnsalade, gerookte zalm, 
kalfsfricandeau en filet Americain       
Te bestellen vanaf 2 personen  ...................    prijs p.p. €  11,50
                                   
Uitsmijter met kaas of ham  .............................   €    6,75
Uitsmijter met ham en kaas  .............................   €    7,75
Uitsmijter met spek of rosbief  ..........................   €    8,75
Uitsmijter met gerookte zalm  ...........................   €    8,95

Tijdens de lunch kunt u ook kiezen uit onze 
voor-, hoofd- en nagerechten.

De lunchgerechten serveren wij tot 16.00 uur.

Voorgerechten
Rundercarpaccio met pesto, truffelmayonaise, 
pijnboompitten en Parmezaanse kaas  ........................ € 10,50

Wijn: Laroche, Pinot Noir - Frankrijk   €  5,65 

Trio van het Black Angus USA rund met rosbief, 
carpaccio en een Holtkamp mini croquet  ....................€   9,75

Wijn: Miquel Torres, Mas Rabell Tinto - Spanje €  4,70

Salade van gerookte zalm met dillemayonaise, 
kwarteleitjes en een gebakken gamba  ....................... € 10,50

Wijn: Laroche, Chardonnay Oaked - Frankrijk €  5,30 

Gerookte eendenham met frisse salade, 
mangochutney en groene aspergetips  ........................€   9,50

Wijn: Pasqua, Le Collezioni Sangiovese - Italië €  3,50

Gerookte paling op toast met kappertjesmayonaise  .... € 12,50
Wijn: Clos du Bosquet Blanc - Frankrijk €  3,50

Kalfsfricandeau huisgemaakt en dungesneden, met tuinkruiden-
vinaigrette en uitgebakken spek op een frisse salade  ......€   9,50

Wijn: Angel Cove, Sauvignon Blanc - Nieuw Zeeland €  4,95

Vegetarische tapas paprikaatje gevuld met roomkaas, 
gefrituurde kaasballetjes, anjer van Tête de Moine kaas met 
aceto balsamicostroop en kletzenbrood, geitenkaas loempiaatje 
en champignon met tapenade uit de oven V .................€   8,50

Wijn: Urmeneta, Cabernet Sauvignon / Merlot - Chili €  3,50

Knoflook champignons gegratineerd met 
rucola-pesto en bechamelsaus uit de oven V .................€   7,50

Wijn: Miquel Torres, Tormenta Viognier - Chili €  5,85

Bruine speltbol met knoflook-kruidendip en pestodip
Te bestellen vanaf 2 personen  ...................... prijs p.p. €   2,00

Venkelbouillon met wortelparels en lente-ui V  ..........€   4,75
Wijn: Clos du Bosquet Blanc - Frankrijk €  3,50

Oosterse kippenbouillon rijk gevuld, 
met Wonton balletjes, eireepjes en bieslook  ................€   6,25

Wijn: Laroche, Pinot Noir - Frankrijk   €  5,65 

Proeverij Roos
Etagère met een selectie van onze voorgerechten; laat u verrassen!
Te bestellen vanaf 2 personen  .......................prijs p.p. € 12,50

Hoofdgerechten
Mixed grill van kipfilet, biefstuk en varkenshaas 
geserveerd met knoflookmayonaise  .......................... € 18,50

Wijn: Gala 2, Luiga Bosca; Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc - Merlot - Argentinië €  7,25

Tournedos gebakken met kruidenkorst 
en saus van groene pepertjes  ................................. € 25,50

Wijn: Fleur du Cap, Pinotage - Zuid Afrika €  5,60

Saté van varkenshaas met zoet-zure komkommer, 
atjar, kroepoek en oosterse uitjes  ............................ € 15,50

Wijn: Pasqua, Le Collezioni Sangiovese - Italië €  3,50

Snoekbaarsfilet op de huid gebakken, 
met tomatenrisotto en gele paprikasaus  ..................... € 17,50

Wijn: Angel Cove, Sauvignon Blanc - Nieuw Zeeland €  4,95

Maïskipfilet gebakken en gevuld met farce van zomertruffel 
met Provençaalse groente en chips van Roseval aardappel  . € 14,75

Wijn: Pasqua, Le Collezioni Sangiovese - Italië €  3,50

Visstoofpotje met zalm, kabeljauw, garnalen en mosselen gegrati-
neerd met bechamelsaus en Parmezaanse kaas uit de oven  .... € 17,75

Wijn: Fleur du Cap, Semillion unfiltered - Zuid Afrika €  5,80

Rundercarpaccio XXL met pesto, truffelmayonaise, 
pijnboompitten en Parmezaanse kaas  ........................ € 16,50

Wijn: Laroche, Pinot Noir - Frankrijk   €  5,65

Caesar salad XXL romeinse salade met kipfilet, 
Parmezaanse kaas, croutons en ei  ............................ € 14,50

Wijn: Angel Cove, Sauvignon Blanc - Nieuw Zeeland €  4,95

Salade van gerookte zalm XXL met dillemayonaise, 
kwarteleitjes en een gebakken gamba  ....................... € 16,50

Wijn: Laroche, Chardonnay Oaked - Frankrijk €  5,30 

Geitenkaassalade XXL met honing gegratineerde geitenkaas 
op een broodcrouton, pijnboompitten en honingdressing V  € 16,50

Wijn: Urmeneta, Cabernet Sauvignon / Merlot - Chili €  3,50

Truffelrisotto met gegrilde courgette, aubergine en 
portobello champignon met tomatendressing V  ............. € 14,50

Wijn: Pasqua, Le Collezioni Sangiovese - Italië €  3,50

Salade  .........................................................€   1,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dikke friet met 
cajunkruiden en mayonaise.

Desserts
Petit Grand Dessert verschillende huisgemaakte zoetigheden 
en ijs gepresenteerd op een etagère
Te bestellen vanaf 2 personen  ...................... prijs p.p. € 10,75

Wijn: Nectar (Sherry) Pedro Ximenez - Spanje €  3,30 

Kaasplankje met Kernhem, Tête de Moine, 
Époisses en Old Amsterdam  ..............................       €   9,75

Wijn: Dow’s Tawny Port - Portugal  €  3,00 

Sweet Roos
diverse huisgemaakte zoetigheden  ............ prijs per stuk €   0,85

Omgekeerde Dame Blanche bruine chocoladeijs 
met witte chocoladesaus en slagroom  .......................€   6,50

Wijn: Dow’s Nirvana Port - Portugal €  3,20 

Watermeloen trio soepje, salade en sorbetijs  ..........€   6,75

Passie, aardbei en perensorbetijs 
in tuiles geserveerd met gemarineerde aardbeien   .........€   7,25

Wijn: Château Grand Jauga, Sauternes - Frankrijk  €  4,10 

Boskoopse wafel met warme kersen en vanille-ijs  ......€   5,75
Wijn: Château Grand Jauga, Sauternes - Frankrijk  €  4,10 

Voor de kids
Tomatensoep met brood  ................................... €   4,00
Ham met meloen  ............................................. €   5,50

Kipnuggets / kroket / frikandel / knakworst (keuze) 
met salade, frietjes en appelmoes  ........................... €   7,50
Tosti met ham en kaas  ....................................... €   2,50
Frietjes met mayonaise en appelmoes  ..................... €   3,00
Fish fingers met frietjes  .................................... €   8,25
Flensjes met stroop en poedersuiker  ...................... €   6,00

IJsbeker één bolletje ijs met slagroom 
in een leuke beker!   ........................................... €   4,00
IJspret twee bolletjes ijs met snoepjes 
en versiersels om zelf te versieren!  .......................... €   4,95


