Voorgerechten
Runder carpaccio

12 ½
Gemarineerde runderlende, truffelmayonaise, uitgebakken spekjes,
oude Beemster kaas, pijnboompitten, verse tuinkruiden

Zalm Kibbeling

13
Krokante wortel tortilla, zalm kibbeling, mangonaise

Koud gerookte rib-eye

11 ½
Mals geaderd vlees, dun gesneden, kruidige abrikozen chutney, roombrie en
dubbel getrokken kalfsjus

Gebakken geitenkaas (Vegetarisch)

12

Op een bietenburger, balsamicojus , gesuikerde cashewnoot

Aziatische gamba’s

11 ½
In krokante broodkruim gefrituurd, zoet zure hoisinsaus , masago

Soepen
Boeren Groentesoep

6
Grove groenten, tagliatelle, rundergehakt

Tomatensoep
Verse groenten, tagliatelle, rundergehakt

6½

Proeverij ‘’De Roskam’’
Laat u verrassen met een door onze koks samengesteld menu
Keuze uit Vis, Vlees, Vis/Vlees
3 Gangen

31

4 Gangen

36 ½

Kindermenu
tot 12 jaar

Groentesoep

4½

Kinderpannenkoek

6½

Met poedersuiker en schenkstroop

Kroket, Frikandel,
Kiphaasjes of Kaas souffle

6½

Met frites, mayonaise en appelmoes

Kabeljauw visstick,
Met frites, mayonaise en appelmoes

Mini Pizza
Kinderfeestje

10 ½
10 ½

4¼
Vanilleroomijs met slagroom, aardbeiensaus, disco spikkels , mini spekjes

Hoofdgerechten Vlees
Deze gerechten worden geserveerd met aardappel in schil, mayonaise, rauwkost

Javaanse Saté

18
Gemarineerde varkenshaas, huisgemaakte atjar-tjampoer, kroepoek, gedroogde
ui en seroendeng

Schnitzel Americana

18
Belegd met dun gesneden kalkoen brisket, tomaat, spek, roombrie,
romige tomatensalsa

Tournedos in eigen jus

25
Malse biefstuk ossenhaas, met saus na keuze

Spare ribs

21
Onbeperkt genieten met 3 tal salsa dips

Black Angus Sucade

22
Heerlijk zacht gestoofd rundvlees, kruidige kalfsjus, Ratatouille

Mixed plateau 400 gr

23
Proeverij van Kippendij, Black Angus rundersucade, Varkens sate , Spare rib

Hoofdgerechten Vis
Deze gerechten worden geserveerd met aardappel in schil, mayonaise, rauwkost

Zoete Zalm

21 ½
Zalmfilet, soja-honingsaus, grove peper, zeezout, sesamzaad

Kabeljauw filet

23
Pistache crumble, romige tomatensalsa, zoete maïs

Surf en Turf

25
Black Angus biefstuk, gemarineerde gamba’s, roerbakgroenten in milde
ketjapsaus

Sliptong

22
Smaakvol gebakken met remouladesaus

Keuze Sauzen
Satésaus
Champignonroomsaus
Pepersaus
Kruidige kalfsjus

Bij gerechten

3

Gebakken champignons
Gebakken rode ui
Gesmoorde Ratatouille

Vegetarische gerechten
Paddenstoelen Lasagnette

20 ½
Smaakvolle combinatie van sjalotten, paddenstoelen, crème fraiche, oude
Beemster kaas en gepofte knoflook

Groenten Quiche

20 ½
Rijkelijk gevulde hartige taart met ratatouille en groenten chips

Desserts
Onderstaande gerechten worden stijlvol gegarneerd met slagroom
(Vraag naar ons lactose/suikervrij ijs!!!)

Italiaanse Casatta

8
Drielaags ijstaartje van Amarena kersen, Zuppa Inglese, Pistache roomijs op
bosbessen saus

Dame Oreo

6¾
Boeren-vanille roomijs met een crumble van Oreo koekjes en lauw/warme
karamelsaus

Dubbel kokos

7¾
Huisgemaakte kokos macroon gevuld met zwart kokos roomijs en frisse
mangosaus

Gemarineerde ananas

7¾
In roodfruit gemarineerde verse ananas, cassis, Boeren-vanille roomijs

Sorbet deluxe

8
Traditioneel zomers op eigen wijze

