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ROAST it Lunch te bestellen tot 17.30 uur

VOORGERECHTEN
Carpaccio
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.

Chef’s special
Heerlijke gevulde plank met huisgemaakte gravad lachs, lokale  
carpaccio en  vitello tonnato   15,00 p.p. en vanaf 2 personen te bestellen

Chef’s special XO
Waanzinnige plank met een aantal mooie gerechten uit onze keuken    
17,50 p.p. en vanaf 2 personen te bestellen

Broodplankje
Knapperig brood van Meinders, elke dag vers gebakken.  
Met kruidenboter, zongedroogde tomaten tapenade,  
knoflooksaus en pesto   7,95

Flammkuchen
Heerlijke huisgemaakte flammkuchen.
Keuze uit: Flammkuchen Classic met spek, rode ui, paprika en  
crème fraîche   12,50

Flammkuchen Zalm huisgemarineerde zalm met grove mosterd, 
dille, rode ui en crème fraîche   14,50

Flammkuchen Vega met crème fraîche, geitenkaas, hazelnoot,  
rode uiencompote, aceto balsamicostroop en granaatappel   14,50

 SALADES
Geserveerd met brood en boter

Carpaccio salade
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix  
en frisse salade met venkel,  paprika, tomaat en ui   14,50

Salade gegrilde kip
Ras el hanout, bosui, en gekarameliseerde cashewnoten  
en frisse salade met venkel,  paprika, tomaat en ui   14,50

Salade gravad lax
Huisgemarineerde zalm met limoenmayonaise  
en frisse salade met venkel,  paprika, tomaat en ui   14,50

Tonijn op Oosterse wijze
100 gram tonijn met wakame, cashewnoten, teriyaki dressing  
en frisse salade met venkel,  paprika, tomaat en ui   16,95 

Ruime portie friet met huisgemaakte mayo?   2,95



ROAST it Lunch te bestellen tot 17.30 uur

HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerechten te bestellen tot 17.00 uur

Spareribs
Ruime portie (450 gram) op Spaanse wijze gesneden sparerib, veel vlees en 
een dun randje vet, geserveerd met knoflooksaus, friet en sla   19,50

Bavette
Gegrilde bavette van geselecteerd Australisch Black Angus rund  
met huisgemaakte rodewijnjus en kruidenboter    26,75

Biefstuk van de haas
Gebakken champignons geserveerd met kruidenboter of jus   28,50

Yakitori spiesjes van Ossenhaas
Twee biefstuk spiesjes van +/-160 gram, geserveerd met yakitorisaus,
furikake, togarashi, bosui, pinda, taugé en een gepofte aardappel    18,75 

Spies van kippendij
Heerlijk malse kippendij geserveerd met hoisinsaus, pinda en bosui   16,90

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 29,50 

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, 
geserveerd met friet en salade (naar keuze met kaas en/of spek +0,80)   18,10 
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,  
hamburgersaus en friet en salade   18,95
Keuze uit: gebakken ei (+1,00), Old Amsterdam (+1,00), 
of gewone kaas (+0,50)

Botermalse 24 uur lang zacht gegaarde buikspek
Lekker zacht buikspek geserveerd met teriyakisaus, pinda en bosui  17,60

Sharing is caring (biefstuk en buikspek) voor 2 personen
Argentijns Black Label Angus beef, huisgemarineerde spareribs  
en geroosterd buikspek  27,50 p.p.

Sharing is caring (signature van de chef) voor 2 personen
Botermalse shortrib (in de been) met hoisin, bosui en pinda,
200 gram ribeye Black Angus beef en twee gamba’s  32,95 p.p.

Sharing is caring (signature van de chef XO) voor 2 personen
Zacht gegaarde short-rib met hoisin, bosui en pinda, 200 gram  
botermalse Australische bavet van Black Angus en twee gamba’s  33,95 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



SPECIALS 
Door de chef geselecteerde broodjes, geserveerd met friet,  
salade en huisgemaakte mayonaise

Peking
Verse gegrilde kippendij, bosui, hoisinsaus, tauge en pinda   12,50

Café de Paris
In kruidenboter gebakken biefstukpuntjes met sla,  
knoflook en rode ui   14,50

Noordwijk
Vers gerookte zalm, avocado/garnalensalade,  
huisgemaakte cocktailsaus, bieslook en een eitje en uitje   15,50

Hanoi
Gegrilde buikspek met taugé, teriyakisaus,  
pittige cocktailsaus, pinda en bosui   12,95

Beef Teriyaki
Hard gebakken ossenhaaspuntjes met onze in heel Borne wereld-
beroemde zelfgemaakte teriyakisaus, komkommer, bosui en bieslook   14,50 

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 (vega)
ROAST it spread en gemengde sla   7,50 

Old Amsterdam Special
Tomatenspread, huisgemaakte groene 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

Oslo Verse Zalm
Vers gerookte zalm met Noorse garnalen en avocado,  
huisgemaakte limoenmayonaise, rode ui en gemengde sla   9,50

Mugello
Heerlijk broodje belegen met Parmezaanse kaas, Spianata Romana, 
frisse tomaatsalade en tomatenspread   7,75

Verse Zalm
Vers gerookte zalm met huisgemaakte limoenmayonaise,  
rode ui, bieslook en gemengde sla   9,50

Carpaccio 1980
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise,  
pittenmix en gemengde sla   9,15

Bologna
Vers afgesneden mortadella, geserveerd met honingmosterd  
dressing, augurk, rode ui en gemengde sla   7,75

Ruime portie friet met huisgemaakte mayo?   2,95
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ROAST it Lunch te bestellen tot 17.30 uur

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

Toscana
Spianata Romana, zongedroogde tomaten, huisgemaakte groene 
pesto, Parmezaanse kaas en gemengde sla   8,75

Ruime portie friet met huisgemaakte mayo?   2,95

WARME LUNCH
Van Dobben Kroket
Één kroket, geserveerd met een sneetje wit of bruin,  
landbrood (+1,00) of wit casinobrood en mosterd   5,75

Van Dobben Kroket dubbel
Twee kroketten, geserveerd met twee sneetjes wit of bruin,  
landbrood (+1,00) of wit casinobrood en mosterd   7,75

UITSMIJTER
Landbrood wit of bruin (+1,00), of casinobrood wit

Met keuze uit Ham | Kaas | Spianata Romana   8,75
Old Amsterdam (+1,00) | Verse gerookte zalm (+2,50)

OMELET 
Landbrood wit of bruin (+1,00), of casinobrood wit

Omelet met gebakken groente   8,75

Omelet met champignons en ui   8,75

Omelet met zalm   11,80

Extra keuze uit een mix van champignons en ui  
en/of gebakken groenten? (+1,00)

Ruime portie friet met huisgemaakte mayo?   2,95



ROAST it Lunch te bestellen tot 17.30 uur

TOASTI’S 
Op witte boterhammen van de grill,  
of landbrood (+1,00) wit of bruin

Keuze uit Ham | Kaas | Ananas (+0,50) 4,65

Met speciale TOAST it saus
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

IJS EN DESSERTS
Chocozoenen
Mousse van pure chocolade, 
biscuit en gebrande marshmallow   8,25

Cheesecake Limoncello
Heerlijke luchtige cheesecake gemaakt van limoncello  
en mascarpone, met een bodem van bastogne, kruim van oreo,  
afgebrand eiwitschuim en een bolletje limoncello-ijs   8,50

Sorbet met vers fruit
Vanille-ijs, vers fruit en een toef slagroom   6,50

ROAST it style Dame blanche
Vanille-ijs met huisgemaakte kletskop,  
chocolade meringue en geserveerd met warme chocoladesaus   8,25

Grand Dessert 
Mooie plank met een samenvatting van de nagerechtenkaart   9,75

Sorbet met verse aardbeien (alleen in de zomer)
Vanille-ijs, verse aardbeien en een toef slagroom   7,75

Kinderijsje 
Twee bolletjes vanille-ijs met slagroom   3,00



 
  
 
 

  
 
 

  
 
 

Voor meer informatie
www.grillsupport.nl

Voor reserveringen mail naar
david@grillsupport.nl
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