r
e
t
s
R Ea
SPECIAL

Roast it

Paasbrunchbox

Een heerlijke paasbrunch, waar je zelf niets voor hoeft
te doen! Hoe fijn is dat? Kies voor onze paasbrunchbox
vol met zoete en hartige lekkernijen. U kunt er een flesje
bubbels bij bestellen! Geniet met z’n tweeën
(of meer natuurlijk) van een heerlijk ontspannen Pasen.
Wij hebben het werk al gedaan. Kunnen jullie lekker
uitslapen… en genieten! We hebben volledig in
Roast-it Style een overvolle box gemaakt met:

• Versgeperst
sinaasappelsap
• Verse huisgemaakte
fruit salade
• Vers gebakken
Twentse Paasstol
• Zoet beleg, denk
daarbij aan hagelslag,
abrikozen en jam
• Brie
• Gravad lachs,
gemarineerde verse
zalm in mosterd, dille
en bruine
basterdsuiker
• Huisgemaakte
garnaal/avocado
salade en tonijnsalade
• Huisgemaakte
Canadese Black Angus
‘tritip’ rosbief van de
barbecue

• Bornsche Banque
Pata bianco, door ons,
onder de Bornse bank
gedroogde ham
van het Twents
scharrelvarken
• Mini paasquiche met
asperges en spekjes
• Gevulde eieren
• Paas-tiramisu met
advocaat en stukjes
chocolade in een
glaasje
• 2 stukjes chocolade
eitjes en boterkoek
• Assorti mini broodjes
wit, bruin, croissant
• Roomboter 27,50 p.p.
Bijbestellen: Mini Grüner

Veltliner Brut (bubbel)

Levendige sprankeling met
kruidig fris aroma 14,50
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Let op: het Paasboxmenu kan tot 24-uur
van te voren besteld worden!
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THUIS ZELF AFMAKEN
Amuse vooraf

Chipjes van truffelaardappel
met ras el hanout saus
VOORGERECHT

Sharing is caring

Carpaccio, gravad lachs,
gevogelte terrine

Carpaccio van Twents rund met truffelmayo en
Parmezaanse kaas, verse huisgemaakte gravad laghs en
ambachtelijk gemaakte gevogelte terrine met
cranberrycompote en hazelnootjes
TUSSENGERECHT

Soep van bospaddenstoelen en morilles
HOOFDGERECHT

Chateaubriand

440 gram voor 2 personen met gebakken champignons,
jus en kruidenboter, stoofpeer en dauphine pomme gratin
NAGERECHT

Grand dessert by ROAST it

Huisgemaakte tiramisu, verse crème brûlée met
een vleugje koffie en onze wereldberoemde chocozoen.
Een mooie plank met een samenvatting van
de nagerechtenkaart

--------------------Dit menu is uit te breiden met

ROAST it Kaasplankje

5 verschillende soorten zorgvuldig geselecteerde
kazen, geserveerd met klestenbrood, rodewijngel, rode
uiencompote en rinse appelstroop +7,95 p.p.

4-gangen Paasboxmenu vanaf 2 personen voor 55,00 p.p.
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