Brasserie De Roskam Lunchkaart
Soepen
Geserveerd met een kruidenboter canapé

Boeren Groentesoep
5
Verse groenten, tagliatelle, rundergehakt
Mosterdsoep
5,5
Reepjes gerookte zalm, pijnboompitten, dille

Zachte broodjes
Wit broodje belegd met

Boeren achterham of Maaslanderkaas
Kroket of Frikandel

3,5
3,5

Ambachtelijke Ciabatta Koud
Multigranen of Wit

Gezond (vegetarisch mogelijk)

6,5

Jong belegen kaas, boeren achterham, ei, tomaat, komkommer,
rode ui en mango mayonaise

Zalm Big Green Egg

8

Huis gerookte zalmsalade met grove peper, bosui, prei, wortel,
mosterd crème

Runder Carpaccio

7,5

Dun gesneden met kappertjes crème, uitgebakken spekjes,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten

Ambachtelijke Ciabatta Warm
Multigranen of Wit

Gebakken Geitenkaas (vegetarisch mogelijk)

7,5

Zeeuws spek, bosui, appel, noten melange, kaneel, honing

Warm Vlees

7,5

Beenham, grill worst, rode ui, champignons, milde ketjapsaus

Pizza slof

8

Tomaten crème saus, groenten, zoete paprika, Parmezaanse kaas,
oregano

Omelet en Uitsmijter
Geserveerd op 2 plakken molensteenbrood, wit of bruin

Ham en/of kaas
Provençaals

7
8,5

Schotse rode zalm, rode ui, tuinkruiden, remouladesaus

Bommelerwaard

8

gekonfijte kipfilet, Zeeuws spek, tomaat, rode ui, BBQ saus

Maaltijd Salade
Onderstaande salades worden rijkelijk aangemaakt met luxe sla soorten,
tomaat, komkommer, ei , rode ui, pijnbommpitten en croutons

Zalm Kibbeling

9

Stukjes gefrituurde zalm, kruiden olie, appelkappertjes,
mangosaus

Gebakken Geitenkaas (vegetarisch mogelijk)

9

Zeeuws spek, bosui, appel, noten melange, kaneel, honing

Runder Rib-eye

8,5

Koud gerookt en dun gesneden, roombrie, abrikozenchutney,
kalfsjus.

Warme Lunchgerechten
Onderstaande gerechten worden geserveerd met 2 witte of 2 bruine
plakken molensteenbrood (toeslag frites 1,95)

Saté Kippendij
Saté Varkenshaas

12,5
13

Met huisgemaakte atjar-tjampoer, kroepoek, gedroogde ui en
pindasaus

2 Tal Bourgondische Kroketten of Frikandellen
Lunch Plank

7

8,5

2 plakken molensteenbrood met boeren achterham,
Maaslanderkaas, rundvleessalade en een Bourgondische kroket

Panini
Italiaans brood ingesmeerd met tomaat/kruidenolie

Hawaï ham, kaas, ananas 5,5
Grill worst gedroogde ui, paprika, zuurkool, mosterdsaus
Zalm Big Green Egg Parmezaanse kaas,tuinkruiden, 6

5,5

kruidenolie

Plate service
Onderstaande gerechten worden geserveerd met frites, mayonaise en sla
garnituur

American Bacon Burger

12,5

Heerlijk gekruid rundvlees met Zeeuws spek, kaas, gedroogde ui,
tomaat, BBQ saus op een zachte sesambol

Tournedos

19,5

Malse biefstuk van de haas met pepersaus

Varkensschnitzel

12

225 gram met champignonroomsaus

Zoete zalm

19,5

Zalmfilet, soja-honingsaus, grove peper, zeezout, sesamzaad

Black Agnus Runder sucade

18,5

Zacht gestoofd vlees overgoten met kalfsjus en ratatouille

