
Bites
Bourgondische bitterballen     8st 8
Met mosterd saus

gemengd bittergarnituur           10st 8,5
Met Mayonaise en Jambala saus

Nacho’s 6,5
Uit de oven met Cheddarkaas, Jalapeno’s,
tomaten, ui en tomaten salsa

visduo         7
calamaris ringen met krokante gamba’s,
kruiden olie en remouladesaus 

Mandje brood 4
vers gebakken met een potje alioli

plankje oude kaas 7
met mosterd

Truffel risotto bitterballen 8,5
met parmazaanse kaas en truffelmayo

drank tips
campari jus 5,75

aperol spritz 5,25
Aperol liceur, prosecco en bruis water

speciaal bier van de tap 
wisselend speciaal bier, vraag naar het aanbod

hugo 4,50
heerlijk mousserende wijn, 
met vlierbloesem liceur en soda water

Johnnie & ginger 8
Johnnie Walker Black label, gingerale en limoen

bacardi  añejo 4 años & cola 8
4 jaar oude Bacardi Rum met cola

Als het maar gin tonic is
Gordon’s & tonic 6,5

Tanguaray & tonic 7,75  

hendrik’s & tonic 9,50

koffie Specialiteiten   

Irish coffee 7,5
Met Jameson
spanish coffee 7,5
Met Tia Maria     
Italian coffee  7,5
Met Disaronno Amaretto 
French coffee 7,5
Met Cointreau
bailey’s coffee 7,5

wijnen wit
Glas             Fles

Croix d’or Frankrijk 
Chardonnay 4 23

Sauvignon Blanc 4  23

St. Kilian duitsland 
Kabinett Rheinhessen   (zoet) 3,75 21,50

Il Cigno Italie 
Pinot Grigio 24,50

Torres Grand Vina Sol Spanje
Chardonnay 26,50

3 Stones New Zeeland 
Sauvignon Blanc 25

Wijnen Rood
Croix d’or Frankrijk 
Merlot                                                                             4 23

Cabernet Sauvignon 4 23

Il Cigno italie 
Sangiovese 24,50

Vraag naar het huidige aanbod
van rode wijnen

Rose
Croix d’or Frankrijk 
Syrah                                                                             4 23

Aix en Provence Frankrijk 
Cinsault, Grenache Noir, Syrah    29,50

Mouserend
Scavi & ray Italie 
Prosecco Fles 0,2L    7,75

Louis roederer Frankrijk 49
Champagne



Tomatensoep           6
Verse groenten, Tagliatelle en rundergehakt

champignonsoep(vegetarisch mogelijk)             6,75
Beenham, verse tuinkruiden

Runder carpaccio                    12,50
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, tuinkruiden
Keuzen uit truffelmayonaise of pesto

Krabsalade                                 10,50
Fris aangemaakte krabsalade met gerookte zalm, 
cocktailsaus, little gem, citroen, tuinkruiden

Champignon mix (vegatarisch mogelijk)      9,75
Naanbrood , champignon, beenham, rode ui ,
tuinkruiden en roomkaas

Botervis carpaccio                              12,75
Rijkelijk opgemaakt met een Toast, kervel citroenollie,

Caprese                                               9
Tomaat, mozzarella, balsamico , basilicum

Voorgerechte

Vegetarische gerechten
Groenten lasagne    19,50
Deze groenten lasagne bevat 7 verschillende soorten 
groenten: ui, tomaat, courgette, spinazie, aubergine, 
rode en groene paprika.  

Gebakken geitenkaas      20,5
Op een pita broodje met een appelmix, noten melange 
en een balsamico dressing

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

Redvelvet muffin      7,75
Muffin van witte chocolade, caramelsaus en softijs
Coupe tokkel               8,75
Een coupe gevuld met tokkelroom, 
boerenjongens en softijs
Dame blanch                7,50
Softijs, Warme chocolade saus, afgegarneerd 
met nootjes en cacaopoeder

Sorbet                             8,50
Versfruit salade  aardbeeiensaus en softijs

Coupe aardbei(seizoen)     8,50

Kindermenu
t/m en met 12 jaar

Kindersoep keuzen uit  
tomaat of champignonensoep      4,50

Pannenkoek                 6,50
Met poedersuiker en stroop

Kroket,frikandel,kaassoufle,kipnuggets      6,50
Met frites, mayonaise en appelmoes

Mini pizza                                                10,50

Kibbeling                                                 10,50
Met frites, mayonaise en appelmoes

kinderfeest                                             4,75
Softijs met slagroom, aardbeiensaus, 
en een dip om je ijsje zelf te versieren

Voorgerechte

Hoofdgerechte
Hoofdgerechten vlees
Deze gerechten worden geserveerd met friet in schil, 
mayonaise en rabarber compote

Tournedos                                            26
Malse biefstuk ossenhaas, met saus naar keuzen

Spareribs                                               22
Onbeperkt genieten met 3 tal sauzen

Sate                 VARKENSHAAS:   19,50      KIPPENDIJ:  17,50
Keuzen uit varkenshaas sate of kippendij sate, 
geserveerd met huisgemaakte atjar-tjampoer, kroepoek, 
gedroogde ui en seroendeng

Mixed grill  400 gram                                                     24,50
Biefstuk, kippendij, varkenshaas en spareribs 
saus naar keuzen 

Italiaanse schnitzel                                     18,50
Varkensschnitzel belegd met tomaat, 
mozzarella en italiaanse kruiden

Surf en turf                                                      25,50
Roergebakken ossenhaas met gamba’s met 
roerbakgroenten in knoflook olie, afgeblust 
met een zoete ketjap saus

Hoofdgerechten vis
Deze gerechten worden geserveerd met friet in schil, 
mayonaise en rabarber compote

Sliptong                                                        22
Smaakvol gebakken met remouladesaus

Zalm filet                                                     23,75
Uit de oven met kruidenolie geserveerd met 
witte wijn/citroen saus

Fish and chips                                            17,50
Kibbeling, frites en remoulade

Proeverij ‘’De Roskam’’ 
Laat u verrassen met een door onze koks samengesteld 
menu keuze uit: Vis, Vlees of de Combinatie van Vis/Vlees

3 Gangen                                                                                     32   

4 Gangen                                                                                     37

Keuze sauzen

Sate saus

Champignonroomsaus

Pepersaus

Wittewijn/citroen saus

Rodewijn jus

Bijgerechten

Gebakken champignon

Gebakken rode ui 

roerbak groenten

per bijgerecht                3

Desser


