LUNCH

ROAST
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VOORGERECHTEN
BROODJES

Op
landbrood wit of bruin, of op ciabatta wit of bruin
Chef’s special
Heerlijke
gevulde
plank met huisgemaakte gravad lax, lokale carpaccio
Kaas
lokaal
(vega)
en vitello tonato 15,00 p.p. vanaf 2 personen

ROAST it spread en gemengde sla 6,50
Old
Amsterdam
Broodplank
ROAST it
Knapperig
broodenvan
Meinders,
dag vers gebakken, geserveerd met
ROAST
it spread
gemengde
slaelke
7,50
kruidenboter,
ROAST
it-saus,
knoflooksaus
en pesto 8,50
Old Amsterdam Special
Tomatenspread,
pesto, tomaat en gemengde sla 8,50
Gravad lax
Verse huisgemarineerde
zalm met grove mosterd en dille, geserveerd met
Gekookte
ham
groene
appel,
hazelnotencrumble
en een frisse limoenmayonaise 13,95
ROAST it spread en gemengde sla 6,50
Gezond
Carpaccio van Twents rund
Kaas,
ham,carpaccio
tomaat, rode
ui, augurk,
eitje,
Heerlijke
van Twents
rund,
geselecteerd voor ROAST it,
ROAST
it spread
gemengde
slazomertruffel
8,75
geserveerd
met en
mayonaise
van
uit Umbrië (Italië),
geschaafde
Parmezaanse kaas, pittenmix en gemengde sla 13,50
Coppa
di parma
Zongedroogde tomaten, huisgemaakte groene pesto,
Carpaccio van Twents rund XXXL
Parmezaanse
en gemengde
Een hele grotekaas
carpaccio,
geschiktslaals8,75
maaltijd of om te delen 12,95 p.p.
Zalm
Gamba’s da Gablorode ui en gemengde sla 9,00
Limoenmayonaise,
Geïnspireerd
op een grootmeester uit de Spaanse keuken, op t
Carpaccio
1980
raditionele wijze bereid. 3 grote gamba’s in olijfolie met rode peper
Parmezaanse
kaas,
truffelmayonaise,
pittenmix en
gemengde sla 9,15
en veel knoflook,
geserveerd
met kruidenbrood
16,50
Vitello tonnato
Vitello tonnato
Dungesneden
kalfsmuis met kappertjes, rode ui,
Dungesneden
kalfsmuis
met
tonijnmayonaise,
gefrituurde kappertjes,
tonijnmayonaise
en ROAST
it spread
9,00
zoetzure rode ui en zoetzure mosterdzaadjes 14,50

Flammkuchen
Heerlijke huisgemaakte flammkuchen. Keuze uit:
Flammkuchen Classic: spek, rode ui, paprika en crème fraîche 14,50
Flammkuchen Zalm: gerookte zalm, rode ui en crème fraîche 17,50
Flammkuchen Vega: geitenkaas, hazelnoten, rodeuiencompôte,
granaatappel, huisgemaakte aceto balsamico en crème fraîche 17,50
Crème brûlée van geitenkaas
Afgebrand met rietsuiker, geserveerd met hazelnoten, huisgemaakte aceto
balsamico en kruidenbrood 14,75

Al onze voorgerechten worden geserveerd met knapperig brood van de echte
bakkerij Meinders en roomboter
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SALADES
BROODJES

Geserveerd
metwit
eenoffrisse
salade
venkel,wit
paprika,
tomaat en komkommer
Op
landbrood
bruin,
of opvan
ciabatta
of bruin
Salade
Carpaccio
Kaas
lokaal
(vega) van Twents rund

Heerlijke carpaccio van Twents rund geselecteerd voor ROAST it,
ROAST
it spread
gemengde sla
6,50
geserveerd
met en
huisgemaakte
mayonaise
van zomertruffel uit
Old
Amsterdam
Umbrië
(Italië), geschaafde Parmezaanse kaas en pittenmix 15,95
ROAST it spread en gemengde sla 7,50
Salade
Geitenkaas
Old
Amsterdam
Special
Warme geitenkaas met rode uien compote, hazelnotencrumble,
Tomatenspread,
pesto,
en gemengde
sla 8,50
en huisgemaakte
acetotomaat
balsamico
16,95
Gekookte ham
SaladeitTonijn
ROAST
spread en gemengde sla 6,50
100
gram
verse tonijn met wakame, krokante cashewnoten en
Gezond
huisgemaakte teriyaki dressing 17,50
Kaas, ham, tomaat, rode ui, augurk, eitje,
ROAST
spread en
SaladeitGravad
laxgemengde sla 8,75
Gemarineerde
verse zalm in mosterd, dille en bruine basterdsuiker,
Coppa
di parma
geserveerd
met
zoetzurehuisgemaakte
rode ui, limoenmayonaise
Zongedroogde tomaten,
groene pesto,en hazelnotencrumble 17,50
Parmezaanse
kaaskip
en gemengde sla 8,75
Salade Gegrilde
Zalm
Gegrild kippendijvlees geserveerd met ras el hanoutsaus, granaatappel en
gekarameliseerde cashewnoten
16,50 sla 9,00
Limoenmayonaise,
rode ui en gemengde
Carpaccio 1980
Al onze salades worden geserveerd met knapperig brood van echte bakkerij
Parmezaanse
kaas, truffelmayonaise, pittenmix en gemengde sla 9,15
Meinders en roomboter.
Vitello tonnato
Dungesneden kalfsmuis met kappertjes, rode ui,
tonijnmayonaise en ROAST it spread 9,00
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HOOFDGERECHTEN
BROODJES

Op
landbrood wit of bruin, of op ciabatta wit of bruin
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

Kaas lokaal (vega)
Spareribs
ROAST
spread
gemengde
6,50
Ruime it
portie
open
Spaanse
wijzesla
gesneden
spareribs; veel vlees en
Old
een Amsterdam
dun randje vet, geserveerd met knoflooksaus 450 gr 21,95 600 gr 25,00
ROAST
it spread en gemengde sla 7,50
Bavette
Old
Special
200Amsterdam
gram gegrilde
bavette van geselecteerd Australisch Black Angus rund
met
crème
van
het
seizoen,
huisgemaakte
Tomatenspread, pesto,
tomaat
en gemengderodewijnjus
sla 8,50 en kruidenboter 29,75
Biefstuk van
de haas
Gekookte
ham
Botermalse
biefstuk
van de haas,
met gebakken champignons,
ROAST it spread en gemengde
sla geserveerd
6,50
huisgemaakte rodewijnjus en kruidenboter 31,50
Gezond
Yakitorispiesjes
Kaas,
ham, tomaat, rode ui, augurk, eitje,
2
biefstuk
spiesjes
van
± 160 gram,
geserveerd met teriyakisaus, taugé,
ROAST
it
spread
en
gemengde
sla
8,75
pinda’s en een gepofte aardappel 19,95
Coppa di parma
Kippendijspiesjes
Zongedroogde
tomaten, huisgemaakte
groene
pesto, met hoisinsaus, taugé,
Zachte kippendijspiesjes
van ± 200 gram,
geserveerd
Parmezaanse
en gemengde
8,75
pinda’s en eenkaas
gepofte
aardappelsla17,75
Zalm
ROAST it Burger
Limoenmayonaise,
rode ui en gemengde
sla speciaal
9,00
De burger is van geselecteerd
Twents rund,
voor ROAST it gemaakt.
Carpaccio
±175 gram,1980
zoals een hamburger hoort te zijn, met verse ui, tomaat, knapperige
augurk, frisse kaas,
gemengde
sla en echtepittenmix
hamburgersaus.
Parmezaanse
truffelmayonaise,
en gemengde sla 9,15
Advies
van
de
Chef:
De
lekkerste
hamburger
is
mediumrare
gegrild! 18,50
Vitello
tonnato
Naar keuze met kaas en/of spek +0,80, gebakken ei +1,00, Old Amsterdam
Dungesneden
kalfsmuis met kappertjes, rode ui,
+1,00
tonijnmayonaise
en ROAST it spread 9,00
ROAST it Vega burger
Vegetarische burger op basis van rode biet, geserveerd met sla, tomaat,
augurk, ui en hamburgersaus 18,50
Naar keuze met kaas +0,80, gebakken ei +1,00, Old Amsterdam +1,00
Botermalse buikspek
24 uur lang zacht gegaarde buikspek, geserveerd met hoisinsaus, taugé en
pinda’s 18,50
Sharing is caring
Argentijns Black Label Angus Beef, huisgemarineerde spareribs en
botermalse buikspek 29,50 p.p. vanaf 2 personen
Saus? Mayonaise / BBQ saus / Hoisinsaus / knoflooksaus 0,75
Meer? Extra friet of salade 2,95 Truffelchipjes met ras el hanout
of broodje en boter 1,50

LUNCH

ROAST
van 12.00 - 16.00 uur

L U N C H

B A R

it

G R I L L

BROODJES
BROODJES

Op landbrood
ofof
opop
ciabatta
witwit
of bruin
Op
landbroodwit
witofofbruin,
bruin,
ciabatta
of bruin
Kaas lokaal
lokaal(vega)
(vega)
Kaas

ROAST it spread en gemengde sla 6,85
ROAST it spread en gemengde sla 6,50
Old Amsterdam
Amsterdam (vega)
ROAST itit spread
spreaden
engemengde
gemengdesla
sla 7,50
7,95
ROAST
Old Amsterdam Special
Old Amsterdam Special
Tomatenspread,
en gemengde
Tomatenspread,pesto,
pesto,tomaat
zongedroogde
tomaatslaen 8,50
gemengde sla 8,95
Gekookte ham
Gekookte
hamen gemengde sla 6,50
ROAST
it spread
ROAST it spread en gemengde sla 6,85
Gezond
Kaas,
ham, tomaat, rode ui, augurk, eitje,
Gezond
ROAST
it spread
en gemengde
sla 8,75
Kaas, ham,
tomaat,
rode ui, augurk,
eitje, ROAST it spread en gemengde sla 8,75
Coppa di parma
Oslo Verse Zalm
Zongedroogde
tomaten, huisgemaakte groene pesto,
Verse gerookte zalm met Noorse garnalen en avocado,
Parmezaanse
en gemengde sla
8,75
huisgemaaktekaas
limoenmayonaise,
rode
ui en gemengde sla 11,95
Zalm
Verse Zalm
Limoenmayonaise,
rode ui en gemengde sla 9,00
Vers
gerookte
zalm,
huisgemaakte limoenmayonaise, rode ui en gemengde sla
Carpaccio 1980
10,50
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix en gemengde sla 9,15
Vitello
tonnato
Carpaccio
1980
Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise,
pittenmix
Dungesneden
kalfsmuis
met kappertjes,
rode ui, en gemengde sla 9,95
tonijnmayonaise en ROAST it spread 9,00
Ruime portie friet met huisgemaakte mayo? 2,95
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WARME BROODJES
BROODJES

Op landbrood
ofof
opop
ciabatta
witwit
of bruin
Op
landbroodwit
witofofbruin,
bruin,
ciabatta
of bruin
Warme beenham
Kaas
lokaal
Augurk,
rode(vega)
ui en honingmosterdsaus en gemende sla 8,50
ROAST
spread en gemengde sla 6,50
Gegrildit kippendijvlees
Old
Amsterdam gekarameliseerde cashewnootjes, granaatappel en
Ras-el-hanoutsaus,

gemengde
sla 8,95
ROAST
it spread
en gemengde sla 7,50
Barbecue
chicken
Old
Amsterdam
Special
Gegrilde
kip
met
ui, augurk,
tomaat,
huisgemaakte
Tomatenspread, pesto,
tomaat
en gemengde
sla 8,50barbecuesaus en
gemengde sla 8,95
Gekookte ham
Broodje
geitenkaas
ROAST
it spread
en gemengde sla 6,50
Warme geitenkaas met rodeuiencompote, hazelnotencrumble,
Gezond
huisgemaakte aceto balsamico en gemengde sla 8,95
Kaas, ham, tomaat, rode ui, augurk, eitje,
Toscana
ROAST
it spread
en zongedroogde
gemengde sla tomaten,
8,75
Spianata
Romana,
huisgemaakte groene pesto,
Coppa
di parma
Parmezaanse
kaas en gemengde sla 9,25
Zongedroogde
tomaten,
huisgemaaktemayo?
groene2,95
pesto,
Ruime portie friet
met huisgemaakte
Parmezaanse kaas en gemengde sla 8,75
Zalm
SPECIALS
Limoenmayonaise,
rode ui en gemengde sla 9,00
Door de chef geselecteerde broodjes, geserveerd met salade, friet en
Carpaccio
1980mayonaise
huisgemaakte
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix en gemengde sla 9,15
Pekingtonnato
Vitello
Verse gegrildekalfsmuis
kippendij,met
hoisinsaus,
taugé,
sla 12,95
Dungesneden
kappertjes,
rodepinda’s,
ui,
Café de Paris en ROAST it spread 9,00
tonijnmayonaise
In kruidenboter gebakken biefstukpuntjes met sla, knoflooksaus en rode ui 17,50
Noordwijk
Broodje met gerookte zalm, avocado/garnalensalade,
huisgemaakte cocktailsaus en een eitje en uitje 16,50
Hanoi
Gegrilde buikspek met teriyakisaus, pittige cocktailsaus, taugé en pinda’s 12,95
Beef Teriyaki
Gebakken ossenhaaspuntjes met onze in heel Borne wereld beroemde
zelfgemaakte teriyakisaus en komkommer 17,50
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BROODJES
WARME LUNCH

Vanlandbrood
Dobben Kroket
Op
wit of bruin, of op ciabatta wit of bruin

Één kroket, geserveerd met een sneetje wit of bruin landbrood (+1,00)
of
casinobrood
5,75
Kaas
lokaal (vega)
Graag met
mosterd,
boter of mayonaise?
Geef het even aan!
ROAST
it spread
en gemengde
sla 6,50
VanAmsterdam
Dobben Kroket dubbel
Old
Twee kroketten, geserveerd met twee sneetjes wit of bruin landbrood (+1,00)
ROAST
it spread en
of casinobrood
7,75gemengde sla 7,50
Old
Amsterdam
Special
Graag
met mosterd,
boter of mayonaise? Geef het even aan!
Tomatenspread, pesto, tomaat en gemengde sla 8,50
UITSMIJTER
Gekookte
ham
Landbrood
wit of
(+1,00)slaof casinobrood
wit
ROAST it spread
enbruin
gemengde
6,50
Met keuze uit Ham | Kaas | Spianata romana 10,00
Gezond
Old Amsterdam
(+1,00)
| Verse
gerookte
Kaas,
ham, tomaat,
rode ui,
augurk,
eitje, zalm (+2,50)
ROAST it spread en gemengde sla 8,75
OMELET
Coppa
di parma
Landbrood
wit of bruin (+1,00) of casinobrood wit
Zongedroogde tomaten, huisgemaakte groene pesto,
Omelet met gebakken groente 10,00
Parmezaanse
kaas en gemengde
8,75
Omelet met champignons
en ui sla
10,00
Zalm
Omelet met zalm 11,75
Extra keuze uit eenrode
mix ui
van
ui en/of gebakken groenten (+1,00)
Limoenmayonaise,
enchampignons
gemengde slaen9,00
Ruime portie
friet met huisgemaakte mayo? 2,95
Carpaccio
1980
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix en gemengde sla 9,15
TOASTI’S
Vitello tonnato
Van de grill, opkalfsmuis
landbrood
witkappertjes,
of bruin (+1,00)
Dungesneden
met
rode ui,of casinobrood wit
Keuze uit Ham | Kaas
| Ananas
(+0,50)
4,75
tonijnmayonaise
en ROAST
it spread
9,00
Met speciale TOAST it saus
Madame
Ham, kaas, spiegelei en met speciale TOAST it saus 5,95
Geitenkaas
Rode uiencompote 6,95
ROAST it special
Ham, kaas, gegrild kippendijvlees, ras-el-hanoutsaus, granaatappel en
gekarameliseerde cashewnoten, gegratineerd met kaas 7,25

KINDERLUNCH

Witte boterhammen met lekkernijen
En natuurlijk een glaasje ranja! 3,00
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BROODJES

Op landbrood wit of bruin, of op ciabatta wit of bruin
Chocozoenen
Mousse
van (vega)
pure chocolade, biscuit en gebrande marshmallow 8,95
Kaas
lokaal
ROAST
it spread en gemengde
sla 6,50
Lady Chocozoenen
(‘ietsje kleiner”)
Old
Amsterdam
Mousse
van pure chocolade, biscuit en gebrande marshmallow 6,25

ROAST it spread en gemengde sla 7,50
Limoncello
Cheesecake
Old
Amsterdam
Special
Heerlijke cheesecake, gemaakt van limoncello en mascarpone met
Tomatenspread,
pesto, tomaat
en gemengde
sla 8,50 geserveerd
een bodem van bastogne
en afgebrand
eiwitschuim,
met een bolletje
Gekookte
ham limoncello-ijs op oreocrumble 8,95
ROAST it spread en gemengde sla 6,50
Sorbet met seizoensfruit
Gezond
Sorbet met vers fruit, vanille ijs en een toef slagroom 8,50
Kaas, ham, tomaat, rode ui, augurk, eitje,
ROAST
en gemengde
sla 8,75
ROASTititspread
style Dame
blanche
Vanille-ijs
met een huisgemaakte kletskop, oreocrumble, meringue en
Coppa
di parma
chocoladeschotsen,
geserveerd
met warme
chocoladesaus
8,95
Zongedroogde tomaten,
huisgemaakte
groene
pesto,
Parmezaanse
kaas en gemengde sla 8,75
Dikke Plank Dessert
Zalm
Wisselende soorten ijs met seizoensfruit en meringue 9,95
Limoenmayonaise, rode ui en gemengde sla 9,00
Grand Dessert
Carpaccio
1980
Mooie plank met een samenvatting van de nagerechtenkaart 12,50
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix en gemengde sla 9,15
Vitello
tonnato
Kinderijsje
Twee bolletjeskalfsmuis
vanille-ijsmet
metkappertjes,
slagroom en
sprinkles
3,50
Dungesneden
rode
ui,
tonijnmayonaise en ROAST it spread 9,00
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