LUNCH

ROAST it
van 12.00 - 16.00 uur

L U N C H

B A R

BROODJES

Op landbrood wit of bruin, of op ciabatta wit of bruin
Kaas lokaal (vega)
ROAST it spread en gemengde sla 6,50
Old Amsterdam
ROAST it spread en gemengde sla 7,50
Old Amsterdam Special
Tomatenspread, pesto, tomaat en gemengde sla 8,50
Gekookte ham
ROAST it spread en gemengde sla 6,50
Gezond
Kaas, ham, tomaat, rode ui, augurk, eitje,
ROAST it spread en gemengde sla 8,75
Coppa di parma
Zongedroogde tomaten, huisgemaakte groene pesto,
Parmezaanse kaas en gemengde sla 8,75
Zalm
Limoenmayonaise, rode ui en gemengde sla 9,00
Carpaccio 1980
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix en gemengde sla
Vitello tonnato
Dungesneden kalfsmuis met kappertjes, rode ui,
tonijnmayonaise en ROAST it spread 9,00

9,15

G R I L L
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L U N C H

WARME BROODJES

Op landbrood wit of bruin, of op ciabatta wit of bruin
Warme beenham
Met honing mosterdsaus en een frisse salade 7,75
Gegrild kippendijvlees
Ras-el-hanoutsaus, gekarameliseerde nootjes,
granaatappel, bieslook, bosui en gemengde sla 7,75
Barbecue chicken
Gegrilde kip met ui, sla, tomaat en huisgemaakte barbecuesaus 7,75
Italiano
Salami, Coppa di parma, kaas, Parmezaanse kaas,
tomaat, ui en pesto-tomatenspread ROAST it 8,75
ROAST it hamburger (hamburger bol)
De burger is gemaakt van geselecteerd Twents rund,
speciaal voor ROAST it gemaakt.
160 gram, zoals een hamburger hoort hoort te zijn, met verse ui,
tomaat, knapperige augurk, frisse gemengde sla en
echte hamburgersaus (naar keuze met kaas en/of spek +0,80) 15,10
Advies van de Chef:
De lekkerste hamburger is mediumrare gegrild!
Keuze uit: gebakken ei (+1,00), Old Amsterdam (+1,00)
ROAST it vega burger (hamburger bol)
Vegetarische burger, geserveerd met sla, tomaat,
augurk, ui en hamburgersaus 15,10
Keuze uit: gebakken ei (+1,00), Old Amsterdam (+1,00)
of gewone kaas (+0,50)
Friet erbij?

2,80
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L U N C H

UITSMIJTER

Landbrood (+1,00) wit of bruin, of casinobrood wit
Met keuze uit Ham | Kaas 8,75
Coppa di Parma (+1,00) | Old Amsterdam (+1,00)

OMELET

Landbrood (+1,00) wit of bruin, of casinobrood wit
Omelet met gebakken groente 8,75
Omelet met champignons en ui 8,75
Omelet met zalm 9,80
Extra keuze uit een mix van champignons en ui
en/of gebakken groenten? (+1,00)

SALADE
Carpaccio salade
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix en
frisse salade met venkel, paprika, tomaat en ui 10,50
Salade gegrilde kip
Ras el hanout, bosui, en gekarameliseerde cashewnoten en
frisse salade met venkel, paprika, tomaat en ui 12,50
Salade gravad lax
Huisgemarineerde zalm met limoenmayonaise en
frisse salade met venkel, paprika, tomaat en ui 12,50
Tonijn op oosterse wijze
100 gram tonijn met wakame, cashewnoten, teriyaki dressing
en frisse salade met venkel, paprika, tomaat en ui 15,95
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TOASTI’S

Op witte boterhammen van de grill,
of landbrood (+1,00) wit of bruin
Keuze uit Ham | Kaas | Ananas (+0,50)
Met speciale TOAST it saus 4,65
Madame
Ham, kaas, spiegelei en met speciale TOAST it saus 5,95
Geitenkaas
Met rode uiencompote 6,95
ROAST it special
Ham/kaas, topping kip, ras-el-hanoutsaus,
gegratineerd met kaas en met speciale TOAST it saus 7,10

KINDERLUNCH
Witte boterhammen met lekkernijen
En natuurlijk een glaasje ranja! 3,00
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L U N C H

WARME LUNCH

Kroket
Één kroket, geserveerd met een sneetje wit of bruin,
landbrood (+1,00) of wit casinobrood en mosterd 5,75
Kroket dubbel
Twee kroketten, geserveerd met twee sneetjes wit of bruin,
landbrood (+1,00) of wit casinobrood en mosterd 7,75
Spareribs
Ruime portie op Spaanse wijze gesneden sparerib,
veel vlees en een dun randje vet, geserveerd met knoflooksaus,
friet en sla 18,50
Bavette
Heerlijk gegrilde bavette met kruidenboter 26,75
Biefstuk van de haas
Gebakken champignons geserveerd met kruidenboter of jus 28,50
Friet erbij?

2,80

B A R

G R I L L

