Bestellen via afhaal@roast-it.nl of 074 737 0047 (bereikbaar vanaf 14.00)
Afhalen: Dorsetplein 4, 7622 CH, Borne Openingstijden: donderdag t/m zondag van 17.00 – 21.00

To Go

VOORGERECHTEN

ROAST it

Carpaccio

T o - G O

Mayonaise van zomertruffel uit Umbrië (Italië), geschaafde Parmezaanse kaas,
pittenmix en frisse gemengde salade 12,00

Carpaccio xxxl voor 2 personen

Een hele grote carpaccio geschikt als maaltijd of om te delen
met zijn tweeën/drieën 12,00 p.p.

Vitello tonnato

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

Gravad lachs

Verse huisgemarineerde zalm met grove mosterd en dille, geserveerd met een frisse
crème van yoghurt en dille, groene appel en hazelnoot 12,50 p.p.

Short-Rib

Delicatesse van zacht gegaarde rib met hoisinsaus, pittige rode peper, vers gesneden
bosui en komkommer, geserveerd met Chinese pannenkoekjes Voor 2 personen 14,50 p.p.

Chef's special

Combinatie van de ROAST it To-Go voorgerechten. Heerlijke carpaccio,
zachte vitello tonnato en knapperig brood met sauzen Voor 2 personen 14,50 p.p.

Chef's special XO

Combinatie van de ROAST it To-Go voorgerechten. Heerlijke carpaccio,
zachte vitello tonnato, gravad lachs en knapperig brood met sauzen Voor 2 personen 17,50 p.p.

Broodplankje

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

Flammkuchen

Heerlijke huisgemaakte ﬂammkuchen.
Keuze uit: Flammkuchen Classic met spek, rode ui, paprika, crème fraîche 11,50
Gravad lachs huisgemarineerde zalm, grove mosterd, dille, rode ui, crème fraîche 14,55
Vega met champignons, parmezaan, rode ui, crème fraîche, pesto en amandelen 14,55

SALADES

Salade Kippendij

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

Salade Beef Teriyaki

Botermalse biefstuk puntjes in huisgemaakte teriyakisaus met gebakken
champignons en ui. Een frisse salade met venkel, paprika en dressing 15,50

Salade Gravad Lachs

Verse huisgemarineerde zalm, geserveerd met een frisse crème van dille.
Een frisse salade met venkel, paprika, zoetzure rode ui, hazelnoot en dressing 15,50

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 22,50

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
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ROAST it

Vervolg HOOFDGERECHTEN

T o - G O

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 +0,50) 17,50
Advies van de Chef: De lekkerste hamburger is medium rare gegrild!
Keuze uit: gebakken ei (+1,00), Old Amsterdam (+1,00). Ook vegetarisch verkrijgbaar!

Short-Rib

Delicatesse van zacht gegaarde rib met hoisinsaus, pittige rode peper, vers gesneden
bosui en komkommer, geserveerd met Chinese pannenkoekjes Één hele rib p.p. voor 27,50

Spies van Kippendij

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

Botermalse 24 uur lang zacht gegaarde 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.

Sharing is caring (signature van de chef) voor 2 personen

Zacht gegaarde short-rib, twee botermalse spiesjes van kippendij met teriyakisaus en
biefstuk van de haas met jus en kruidenboter 27,00 p.p.

Sharing is caring (signature van de chef XO) voor 2 personen
Zacht gegaarde short-rib, spareribs geserveerd met knoﬂooksaus en
biefstuk van de haas met jus en kruidenboter 29,95 p.p.

Saus Mayonaise / BBQ saus / Hoisinsaus / Knoﬂooksaus

+0,75

Meer? Extra friet of salade

2,95 Verse huisgemaakte aardappelgratin 3,95
Truffelchipjes met Ras el hanoutsaus of broodje en boter 1,50

NAGERECHTEN
Chocozoen

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

Limoncello cheesecake

Crumble van bastogne met daarop luchtige limoncellomousse,
gebrand eiwit en aarde van oreo 6,50

Crème brûlée

Klassieke crème brûlée met een vleugje kofﬁe 6,50

WIJNEN

L’Aratae Pinot Grigio (wit)

Pinot Grigio, een intense wijn met sprekende aroma’s van citrus en tropisch fruit.
Volledig biologisch! 12,00

Bodegas La Prusima Blanco (wit)

Uitbundige frisse wijn met tonen van citrus en witte bloemen.
Een wijn om lekker mee te borrelen of om te serveren bij een salade of visgerecht 15,50

Scola Sarmenti Primitivo (rood)

Intense kleur, brede kruidige smaak met zachte fruitige afdronk 12,00

Chateau de Lastours (rood)

Diep donkerrood van kleur. Kruidige met soepel rijp zwart fruit.
Lange afdronk met rijpe tanine 15,50
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THUIS-BOX voor 2 personen

ROAST it
T o - G O

Om de Roast-it beleving echt bij jullie thuis te brengen hebben we
speciaal voor jullie twee 4-gangen menu’s samengesteld. Deze menu’s zijn
in een aantal zeer eenvoudige handelingen thuis af te maken.
Bij de Thuis-Box voor 2 personen kan je kiezen uit de volgende opties:

Amuse

Truffelchipjes met ras el hanoutsaus

Voorgerechten
Carpaccio xxxl

Een hele grote carpaccio geschikt als maaltijd of om te delen
met zijn tweeën/drieën

of
Sharing is caring (Carpaccio, vitello tonnato, gravad lachs)

Carpaccio met mayonaise van zomertruffel uit Umbrië (Italië) en geschaafde
Parmezaanse kaas, dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes, zoetzure
rode ui, mosterdzaadjes, croutons van zuurdesem én verse huisgemarineerde zalm met
grove mosterd en dille, geserveerd met een frisse crème van yoghurt en dille,
groene appel en hazelnoot

Tussengerecht

Bospaddestoelensoep

Soep van bospaddenstoelen en morilles

Hoofdgerechten
Geserveerd met salade, maïs en aardappelgratin

Sharing is caring (Chateaubriand)

375 gram voor 2 personen met gebakken champignons, jus en kruidenboter.
Het Franse gerecht Chateaubriand is vernoemd naar een Franse politicus en schrijver,
François René de Chateaubriand. Er wordt vermoed dat diens kok het gerecht
als eerste heeft gemaakt

of
Sharing is caring (signature van de chef)

Zacht gegaarde short-rib, twee botermalse spiesjes van kippendij met teriyakisaus en
biefstuk van de haas met jus en kruidenboter

Nagerecht

Grand Dessert

Mooie plank met een samenvatting van de nagerechtenkaart:
crème brûlée, tiramisu en limoncello cheesecake

Thuis-Box 4-gangenmenu voor 2 personen 55,00 p.p.
vergeet vooral niet de wijn mee te bestellen.
Let op:
Alle afmaak-boxen MOETEN 24 uur van te voren besteld worden!

