GRONINGER LUNCH-, EET- EN BORRELCAFÉ

ROEZEMOES

Bespreek het met een van onze medewerkers als onze koks rekening
moeten houden met mogelijke allergieën of intoleranties.
VOORGERECHTEN
Brood

5,50

Met kruidenboter en tapenade.

Bruschetta

6,50

Knoflookkaaspotje

7,00

3 bruchetta’s

9,00

Met tomaat, rode ui en basilicum.

Met brood of champignons.

Met makreelsalade; Met tomaat, rode ui en basilicum; met gerookte ribeye, balsamico en
Parmezaan.

Salade Carpaccio

11,50

Met knoflookrucola, gerookte ribeye, balsamico en Parmezaan.

Salade geitenkaas
Met honing, walnoten en peer.

10,50

Nacho’s

7,00

Mosselen

9,50

Mosterdsoep

5,50

Met koriander-tomatensaus, crème fraîche, kaas en bosui.

Met kruidige broodkruim.

Met spek, droge worst en bosui.

Tomatensoep

5,50

Met basilicumroom.

Weeksoep

Wisselende soep.

5,50

HOOFDGERECHTEN
* = geserveerd met aardappelen, rijst, friet of aardappelpuree, en met groente of salade.
Groninger rijsttafel
Kapucijners met spek, tafelzuren, appelmoes en een gehaktbal.

13,00

Stoofpotten trio (vanaf 2 personen)

p.p. 18,00

Zomerse stamppotten trio (vanaf 2 personen)

p.p. 14,50

3 verschillende stoofpotten, geserveerd met gebakken aardappelen, rijst, groente en salade.

3 verschillende stamppotten, geserveerd met tafelzuren en een gehaktbal of een
vegetarische bal.

Runderstoofpot *

16,00

In een kruidige ketjapsaus.

Kip en chorizo *

16,00

Visstoofpot *

16,00

Zomerse stamppot

13,50

Saté *

16,00

Varkensmedaillons *

17,00

Schnitzel *

16,00

Runderspies *

18,00

In een tomatensaus.

Gegratineerd met brie.

Keuze uit stamppot andijvie met spekjes, stamppot andijvie met kaas en noten, stamppot
bietjes met geitenkaas, en stamppot rucola met feta en zontomaatjes. Geserveerd met
tafelzuren en een gehaktbal, of een vegetarische bal.

Van kippendijen, met gefrituurde uitjes.

Met gorgonzolasaus.

Met champignon-spek-roomsaus.

Met gepofte paprikasaus.

Steak *

18,00

Met kruidenboter.

Runderburger *

15,00

Gamba’s *

17,00

Tonijnsteak *

18,00

Geitenkaasburger *

15,00

Met augurk, tomaat, jalopeno, kaas en spek.

Gebakken met knoflook en rode peper.

Met een wasabi-sjalotdressing.

Met Ardense uiencompote.

Courgettekroketjes *

15,00

Met pittige tomatensalsa.

Carpacciosalade
Met rosbief, Parmezaan en balsamicodressing, geserveerd met een mandje brood en boter.

14,00

Gerookte zalmsalade

14,00

Met kappertjes, rode ui en limoenmayo, geserveerd met een mandje brood en boter.

Geitenkaassalade

14,00

Met gegratineerde appel en walnoten, geserveerd met een mandje brood en boter.

DESSERTS
Appeltaart

6,50

Met vanille-ijs en slagroom.

Vanillie-ijs

6,50

Met warme chocoladesaus en slagroom.

Cheesecake

6,50

Brownie

6,50

Met frambozen-ijs en slagroom

Met mint-ijs en slagroom

Chocolademousse
Met pecannoten en caramelsaus

6,50

