Bestellen via david@roast-it.nl of 074 737 0047
Vanaf heden kunnen bestellingen alleen nog
afgehaald worden, geen bezorging.

To Go

ROAST it
T o - G O

VOORGERECHTEN
Carpaccio

Mayonaise van zomertruffel uit Umbrië (Italië), geschaafde oude kaas,
pittenmix en frisse gemengde salade 11,00

Carpaccio xxxl voor 2 personen

Een hele grote carpaccio geschikt als maaltijd of om te delen
met zijn tweeën/drieën 11,00 p.p.

Vitello tonnato

Dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes, zoetzure rode ui,
mosterdzaadjes, croutons van zuurdesem 12,50

Chef's special

Combinatie van de ROAST it To Go voorgerechten. Heerlijke carpaccio,
zachte vitello tonato en knapperig broodplankje Voor 2 personen 14,50 p.p.

Broodplankje

Knapperig brood van Koehorst, elke dag vers gebakken in Borne.
Met kruidenboter, zongedroogde tomatentapenade,
knoflooksaus en pesto 7,90

SALADES

Salade Kippendij

Heerlijk malse kippendij met granaatappelpitjes, gekarameliseerde
nootjes en Ras al hanout saus. Een frisse salade met venkel, paprika, quinoa,
kikkererwten en dressing 13,50

Salade Carpaccio

Heerlijke carpaccio van Twents rund geselecteerd voor ROAST it,
geserveerd met huisgemaakte mayonaise van zomertruffel, pittenmix en
geschaafde parmezaanse kaas. Een frisse salade met venkel, paprika, quinoa,
kikkererwten en dressing 13,50

Salade Beef Teriyaki

Botermalse biefstuk puntjes in huisgemaakte teriyakisaus met gebakken
champignons en ui. Een frisse salade met venkel, paprika, quinoa,
kikkererwten en dressing 15,5o

HOOFDGERECHTEN

Geserveerd met salade en friet met mayonaise
Biefstuk van de haas

Botermalse biefstuk van de haas met gebakken champignons
geserveerd met kruidenboter en jus 23,50

Spareribs

Ruime portie op Spaanse wijze gesneden spareribs, veel vlees en een dun
randje vet, geserveerd met knoflooksaus
600 gram 25,50

450 gram 19,50

Vervolg hoofdgerechten op de volgende pagina

To Go

Vervolg HOOFDGERECHTEN

ROAST it
T o - G O

Sharing is caring (signature van de chef)
voor 2 personen Zacht gegaarde shortrib, twee botermalse spiesjes van
kippendij met teriyakisaus en biefstuk met jus en kruidenboter 27,00 p.p.

Yakitori spiesjes van Ossenhaas

Botermalse spiesjes van ossenhaas geserveerd met teriyakisaus,
bosui en pinda 17,50

ROAST it Burger

De burger (160 gram) is gemaakt van geselecteerd Twents rund.
Met verse ui, tomaat, knapperige augurk, frisse gemengde sla en echte
hamburgersaus (naar keuze met kaas en/of spek) 17,50

Spies van Kippendij

Heerlijk malse kippendij geserveerd met hoisinsaus, pinda en bosui 16,50

Buikspek

Lekker zacht buikspek geserveerd met teriyakisaus, pinda en bosui 15,00
Sharing is caring (buikspek) voor 2 personen
Het gezellige sharing is caring thuis beleven!
Spareribs geserveerd met knoflooksaus, buikspek en biefstuk van de haas
met jus en kruidenboter 23,50 p.p.

Saus

+0,50

Mayonaise
BBQ saus

Cocktailsaus
Hoisinsaus

Knoflooksaus

NAGERECHTEN
Chocozoen

Mousse van pure chocolade, biscuit en gebrande marshmallow 6,50

Oma’s appeltaart

Appelkruimel in een glaasje met mouse van vanille
en custard met aarde van oreo 6,50

WIJNEN

L’Aratae Pinot Grigio (wit)

Pinot Grigio, een intense wijn met sprekende aroma’s van citrus
en tropisch fruit. Volledig biologisch! 10,00

Castello d’Alba (wit)

Met frisse citrus, vrolijke bloesem, zachte amandel en rijpe perzik.
Een wijn om lekker mee te borrelen, of om te serveren bij een salade
of visgerecht 12,50

Scola Sarmenti Primitivo (rood)

Intense kleur, brede kruidige smaak met zachte fruitige afdronk 10,00

Chateau de Lastours (rood)

Diep donkerrood van kleur. Kruidige met soepel rijp zwart fruit.
Lange afdronk met rijpe tanine 12,50

