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Dressed by

Op deze plek laten we alles waar we zelf dol op zijn samen komen.
We hebben een stoere en informele setting gecreëerd waar veel
mooie producten en natuurlijke materialen samenkomen.
ROAST it, een plek waar je op een comfortabele manier een reis
door onze gerechten kan maken. In ons grill restaurant beleeft u
kwaliteit en persoonlijke aandacht in een enthousiaste en
familiaire sfeer. Laat het aan ons u te verrassen!

KOFFIE

Espresso 2,95
Koffie 2,95
Cappuccino 3,25
Koffie verkeerd 3,50
Latte Macchiato 3,85
Dubbele Espresso 4,85
Koffie compleet

Speciaal met de handgemaakte chocolade voor bij de koffie
van onze vrienden van ZEUT. Keuze uit koffie, cappuccino, latte,
espresso of thee 9,95

Koffie met slagroom en likeur naar keuze 9,95
Koffie met slagroom en likeur naar keuze compleet

Speciaal met de handgemaakte chocolade voor bij de koffie
van onze vrienden van ZEUT. Keuze uit koffie, cappuccino, latte,
espresso of thee 12,95

THEE grote kop 35 cl
Velvet green

2,95

Zachte groene thee

Fresh & Fitness

Witte thee met verveineblad, citroengrass, melisseblad,
aardbeiblad, sinaasappel, zonnebloem & wortel

Twents Köpke thee

Rooibos met citrusstukjes, banaan, ananas, mango,
citroenmirte, citroengras

Ginger dreams

Rooibos met citroengrass gember goudsbloem

Earl grey

Zwarte thee met bergamot

Bosvruchten framboos

zwarte thee met bramen, vlierbes, framboos en frambozenblad

Wisselende seizoen smaken

vraag naar het aanbod bij de bediening!

Verse muntthee 3,75
Gember thee 3,95
Gember-Muntthee 4,25
Honing erbij? 0,75

CHOCOLADEMELK

Warme chocolademelk 4,25
Warme chocolademelk met likeur/rum

Keuze uit Bacardi, Baileys, Disaronno, Licor 43, Tia Maria 8,95

Toef slagroom erbij? 0,75

LEKKERE KOFFIE met een vleugje alcohol
Irish Coffee met Jameson whiskey
French Coffee met Grand Marnier
Italian Coffee met Disaronno
Spanish Coffee met Tia Maria
Coffee Barcelona met Licor 43

GEBAK

Appeltaart 5,Toef slagroom erbij? 0,75

11,95

FRISDRANK

Chaudfontaine Blauw 0,25 L / 1 L 3,15 / 6,75
Chaudfontaine Rood 0,25 L / 1 L 3,15 / 6,75
Coca-cola 3,15
Coca-cola zero 3,15
Fanta Orange 3,15
Fanta Cassis 3,15
Sprite 3,15
Rivella 3,15
Finley Tonic 3,15
Finley Ginger ale 3,15
Finley Bitter Lemon 3,15
Fever Tree Aromatic Tonic 4,65
Lipton Ice Tea 3,50
Lipton Ice Tea Green 3,50
Fristi 3,15
Chocomel 3,15
Ranja 1,50
Minute Maid Appelsap 3,15
Verse jus d’orange 4,30

BIER (tap)

Grolsch fluitje 2,95
Grolsch burgermeester 25 cl 3,50
Grolsch 0,5 L 6,95
Grimbergen Blond 25cl 4,95
Wisseltaps 4,95
Vraag aan de bediening

BIER (fles)

Grolsch 0.0% 3,75
Grolsch Radler 3,75
Grolsch Radler 0.0% 3,75
Liefmans 4,25
Duvel 5,50
Grimbergen (wissel) 5,65
Vraag aan de bediening

Corona 6,Erdinger Weizen 0,5 L 6,50
Erdinger 0,5% Alkoholfrei 4,95

GIN TONICS

Gin Tonics gemixt met Fever-Tree Aromatic Tonic 12,50
Keuze uit:

Bobby’s Schiedam Dry Gin

kruidige gin, heerlijk met een schijfje
sinaasappel en kruidnagel

Hendriks Gin

Bijzondere zachte gin, lekker met komkommer

Beefeater London dry gin

Scherpe, droge gin. lekker met een schijfje citroen

Bombay London dry gin

Lichte, droge gin. Lekker met een schijfje citroen

Tanqueray Gin

Frisse gin, lekker met een schijfje limoen en citroen.

COCKTAILS

ROAST it Royal Ice

Creme de cassis met limoen, citroen, munt,
ijs en Grner Veltliner bubbels, geserveerd in een groot wijnglas 11,50

Aperol Spritz

Dé zomerse cocktail met Aperol,
Grner Veltliner bubbels en bruisend water,
geserveerd in een groot wijnglas 7,55

Limoncello Spritz

Verfrissende cocktail met Limoncello,
Grner Veltliner bubbels en bruisend water,
geserveerd in een groot wijnglas 8,85

Long Island ice Tea

Sterke longdrinkcocktail met 5 (!) verschillende dranken die stamt
uit de tijd van de Amerikaanse drooglegging. Rum, Wodka, Gin,
Triple Sec, Tequila, Citroensap en een druppeltje cola met een citroentje 14,-

Mojito

Frisse cocktail met Bacardi Original,
bruisend water en limoen. Geserveerd met munt 12,50

Tequila Sunrise

Lekkere zomerse cocktail met Tequila,
sinaasappelsap en grenadine 12,50

Virgin Mojito

Alcoholvrije cocktail met limoensiroop,
bruisend water en sprite, geserveerd met munt 6,75

ONZE HUISWIJNEN (per glas en per fles)
L’Auratae Pinot Grigio (wit)

Een intense wijn met sprekende aroma’s van citrus en tropisch fruit.
Volledig biologisch 4,75 / 28,50

Ceel Weissburgunder (wit)

Mijn absolute lievelingswijn. Een stevige, bloemige droge witte wijn uit
het prachtige plaatsje Rust in Burgenland, Oostenrijk 5,95 / 35,70

Schola Sarmenti Tempo Al Vino Primitivo (rood)
Intense kleur, brede kruidige smaak,
met zachte fruitige afdronk 5,20 / 31,20

Château de Lastours (rood)

Diep donkerrood van kleur. Kruidig met soepel rijp zwart fruit.
Lange afdronk met rijpe tannine 6,20 / 37,20

Domaine Montrose (rosé)

Geurt naar bessen, perzik en specerijen 4,95 / 29,70

Grüner Veltliner Brut (bubbel)

Levendige sprankeling met kruidig fris aroma 8,95 / 44,75

WIT (per fles)

CANTINE BUGLIONI, Veronese I.G.T. 2020 Il Disperato

Heldere strogele kleur. Stuivend bouquet van bloemen en tropisch fruit.
Volle sappige smaak met limoen, abrikoos en peer. Goede balans en een
verfrissende afdronk 39,-

SAN LORENZO GAVI

Lichtgeel van kleur met aroma’s van zacht wit fruit en het karakteristieke
Italiaanse amandeltje. Goede balans tussen zuur en zoet. Mooi voor bij de
borrel of tonijn 31,75

WEINGUT KÜNSTLER - Riesling Trocken

Intense geur van limoen, bloesem, groene appel en perzik. Knisperend
frisdroge smaak met tonen van limoen, mandarijn, perzik en gedroogde
kruiden. De elegante zuurgraad geeft deze wijn finesse en structuur 43,50

CAVE PFAFFENHEIM - Pfaff Pinot Blanc

Rijp geel fruit in geur en smaak: perzik, abrikoos, met een vleugje
hazelnoot. Zuiver en kruidig, foutloos en elegant. Alles wat je zoekt in een
heerlijke Elzasser 29,50

BUBBELS EN ROSÉ (per fles)
GRÜNER VELTLINER BRUT

De Grner Veltliner heeft een levendige sprankeling met expressief en
fruitig aroma. Heerlijk droog, fris en pittig tegelijk. In de mond is de wijn
uitgesproken en pittig met hints van appel, peer en gember 8,95 / 44,75

CATTIER CHAMPAGNE

Al sinds 1763 maakt de familie Cattier Premier Cru Champagne.
Champagne afkomstig van geselecteerde wijngaarden met een Premier
Cru status. Dus een betere, steilere ligging met meer zonuren. De
champagne is een blend: 40� Pinot Meunier, 35� Pinot Noir en 25�
Chardonnay. Dat is wel de klassieke blend voor Champagne. Hij heeft lagen
en complexiteit. Het is een levendige bubbel, maar heel fijn en elegant 95,-

CHÂTEAU HAUT GLÉON, Domaine Haut Gléon du Paradis Rosé

Gemaakt van: cabernet sauvignon, grenache, merlot, pinot noir en
vermentino. Vergeet Ott, Aix en MIP; dit is echt de beste ros die er is. De
wijnen zijn krachtig, verfijnd en een weerspiegeling van het terroir. Het
lekkerst in de zon bij wat gambas of lekker om te borrelen 41,10

ROOD (per fles)
BUGLIONI RIPASSO

Een wijn met een donkere robijn kleur Intense en elegante aromas
van rijp fruit en kruiden met een lichte hint van vanille.
Rijke volle warme smaak 59,95

TENUTA SANT’ANTONIO SCAIA ROSSA

Robijnrode wijn met florale aromas van rozen en violet.
Rode en zwarte bessen, pruimen, bramen en framboos.
De smaak is zacht romig met zachte tannines 43,95

ELLERMANN SPIEGEL SPATBURGUNDER TROCKEN

Ellermann Spiegel Spatburgunder Trocken is een bijzondere Pinot
Noir voor de gevorderde wijndrinker. Met zijn ruige neus ruik je een
het platteland. Verder proef je mooie kruidigheid en lekker bosfruit,
kersen en een vleugje eucalyptus. Rijpe aanzet met een prettig
zoetje. Sappig, prettig bittertje en wat tannines. 42,50

LE VOLTE - Toscana IGT – 2018, Tenuta dell’ Ornellaia

Gemaakt met de Ornellaia filosofie, Merlot 67�, Cabernet 20�,
Sangiovese 13�. Deze wijn is het resultaat van veel onderzoek en de
keuze van het beste Mediterrane wijngebied van Toscane 67,60
James Suckling: 93/100 punten Robert Parker: 89/100 punten

BOLGHERI SASSICAIA 2018 DOC - Tenuta San Guido

Gelegen aan de kust in Toscane. De oprichter is Marquis Mario Incisa della
Rocchetta. In de twintiger jaren droomde hij van het maken van een absolute
topwijn. Zijn voorkeur ging hierbij uit naar de fijne Bordeauxwijnen. In Itali
had destijds nog geen enkele wijnproducent wijnen gemaakt op basis van
de Bordeaux wijnen. In 1987 kreeg de eerste wijn van Tenuta San Guido
de prijs van beste wijn van het jaar. De Sassicaia biedt een rijk scala aan
aromas zoals zwarte bessen, bramen, kruidige geuren, vanille, cederhout.
De smaak is intens romig, met een achtergrond van rijpe tannines 399,James Suckling: 97/100 punten Decanter: 97/100 punten Robert Parker: 94/100 punten

GUIDALBERTO Tenuta San Guido, 2018 Bolgheri

De laatste 8 flesjes die er in Nederland zijn. Van de wijnmakers van
de befaamde Sassicaia, De Guidalberto is de 2e wijn van dit domein
samengesteld uit 45� Merlot, 45� Cabernet Sauvignon en 10� Sangiovese.
Een absolute top wijn, vol, elegant met veel rood fruit 149,James Suckling: 91/100 punten Robert Parker: 93/100 punten

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Jonge Jenever 5,50
Oude jenever 5,50
Bessen jenever 5,50
Korenwijn 7,70

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Apfelkorn 5,50
Tequila 7,20
Vodka 5,50
Sambuca 6,Jagermeister 5,50

GIN 9,95

Hendrick’s

Hendricks Gin wordt gedistilleerd in het nogal on-ginse kustplaatsje
Girvan, gesitueerd aan de zuid westkust van Schotland. Hendricks Gin
is een wonderbaarlijke, superpremium gin met een eigenzinnig karakter
voor de meest buitengewone symfonie van smaken.

Bombay

Een premium zachte Gin met een uitgebalanceerde smaak op basis van
10 geselecteerde specerijen. De botanische kruiden van Bombay Sapphire
zijn: jeneverbessen, zoethout, amandelen, citroenschil, iriswortel,
engelwortel, koriander, kassiebast, staartpeper, malaguenapeper.
Resulterend in een complex, maar toch subtiel karakter.

Bobby’s

Uitgeroepen tot Beste Nederlandse Gin bij Varas Kassa. Een kruidige Gin
in een opvallende fles op basis van de receptuur van opa Jakobus, alias
Bobby. Traditionele Indonesische kruiden worden er gebruikt om een
karakteristieke smaak te krijgen. De Perfect Serve is met Fever Tree!

RUM

Bacardi Blanca

Barcardi Carta Blanca is een aromatische witte rum met
onderscheidende smaken van amandel en vanille, ontwikkeld in wit
eikenhouten vaten en gevormd door een geheime mix van houtskool
voor de kenmerkende zachtheid 6,60

Bacardi Negra

Donkere rum die minimaal 4 jaar gerijpt is in zwartgeblakerde
eikenhouten vaten. Het stevige karakter wordt gecombineerd met de
intense smaak van tropisch fruit, abrikoos, pruim, banaan, rokerige tonen
en een hint van vanille 6,60

Bacardi 8 años

Rum die is gemaakt op basis van de beste rums en een rijpingsproces
heeft doorstaan van minimaal 8 jaar. Dit proces vindt plaats in kleine
eikenhouten vaten; deze vaten vormen de basis voor een unieke en
karakteristieke blend 9,95

Cachaca

De meest populaire en best verkochte suikerrietdistillaat van
Brazili 6,-

APERITIEVEN
Martini (wit)

Een gebalanceerde vermout met vanille tonen en
aromatische kruiden 4,95

Campari

Is een alcoholische drank verkregen uit de infusie van bittere kruiden,
aromatische planten en fruit in alcohol en water 4,95

Ruby Port

Deze port is herkenbaar aan zijn donkerrode tot paarsrode kleur.
U ruikt aromas van rijp donker fruit en de smaak is zoet. Een Ruby port is
een mix van verschillende jaren, gemiddeld 2 tot 5 jaar oud 5,85

Late Bottled Vintage Port

Deze klassieke Vintage port heeft een diepzwarte kleur. Een intense en
complexe geur met heel rijp, zwart fruit; pruimen, bramen en kersen.
Tonen van cacao, zwarte peper en een zachte hint van viooltjes 9,95

DIGESTIEVEN
Limoncello

Fiorito een perfect voorbeeld hoe een limoncello hoort te zijn, met de
frisheid van versgeperst sap, een goede balans tussen suikergehalte en
zuur en intense citroenaromas 5,20

Pedro Ximenéz

Pedro Ximenz sherry wordt gemaakt van de gelijknamige,
zongedroogde druif en is een donkerbruin gekleurde sherry. Pedro
Ximenz (vaak PX genoemd) ruikt en smaakt naar cacao, chocolade,
rozijnen en gebrande koffie 8,50

Gaja Grappa

De Grappa Sito Moresco heeft een zeer uitgesproken karakter waarbij
aromas van kruiden, muskus, bosimpressies en viooltjes opvallen.
De smaak is aangenaam evenwichtig, maar verliest zijn krachtig karakter
niet 9,95

LIKEUREN

7,25

D.O.M. Benedictine

Is een uitgesproken en gecompliceerde likeur met weelderige aromas van
kruiden en fruit.

Drambuie

Een complexe drank met kruidige, pittige en zoete honingsmaken,
gentegreerd in een diepe body van malt whisky.

Tia Maria

Is een exotische infusie van natuurlijke vanille en de beste, perfect
gebrande verse koffie. Het geheel wordt gecompleteerd met een vleugje
Jamaicaanse rum.

Baileys

Het bekende Baileys is een combinatie van verse Ierse room en
whiskey. Met cacao en vanille als finishing touch ontstaat een intense
smaaksensatie die zich perfect leent als toetje of digestief na het eten.

Disaronno

Is een heerlijke after dinner likeur die op smaak is gebracht met verfijnde
amandelen en aangevuld wordt door subtiele hints zoals zoete vanille en
andere kruiden.

Grand Marnier

Langzaam gerijpt in eikenhouten vaten en verkrijgt zo een
onvergelijkbare ronde en complexe smaak.

Cointreau

Smaakvolle sinaasappellikeur die zijn herkomst vindt in Angers, Frankrijk.
Een zorgvuldig samengestelde selectie van deze fruitsoort vormt de basis
van de drank, waarbij zowel zoete als meer zure varianten zijn gebruikt

Licor 43

De Spaanse likeur met 43 geheime ingrediënten die samen een unieke
smaak opleveren. Onder meer het sap van citrus en andere vruchten en
extracten van aromatische planten, zoals vanille, geven de Spaanse likeur
haar ondefinieerbare geur en smaak.

Kahlua

De diepbruine koffielikeur heeft verleidelijke geuren van bitterzoete
koffiebonen en geroosterde kastanjes.

Frangelico

is een Italiaanse likeur op basis van hazelnoten, cacao en vanillebessen.
De zachtzoete smaak laat zich uitstekend combineren met koffie en
chocolade.

Southern Comfort

Southern Comfort is een fruitige mix likeur gebaseerd op een geheim
traditioneel recept, er zijn hinten van kaneel, sinaasappel, perzik en
vanille terug te vinden.

COGNAC

Vecchia Romagna (brandy)

Brandy die volledig gedistilleerd is van Trebbiano druiven en voor een
periode van meer dan 3 jaar heeft gerijpt in kleine eikenhouten vaten om
smaken en aromas tot volwassenheid te laten komen 7,50

Calvados VSOP

Calvados is een op cognac gelijkend distillaat, gemaakt door het
distilleren van appelcider

Martel VSOP

Heeft een diep bruine kleur door zijn lange rijping in de zogenoemde Red
Barrels. De cognac kenmerkt zich dan ook door de invloed van het eik!
Qua geur is de cognac erg fris met tonen van limoen en zoethout. Ook
kweepeer, rozijnen en pruim is te herkennen in de aromatische geur. In de
mond is de cognac rond en zoet met notities van karamel, gedroogd fruit
en pruim 9,95

WHISKEY
Jameson

In de subtiele blend proef je tonen van kruiden, noten, vanille en een hint
van zoete sherry. Doordat de drank drie keer gedistilleerd wordt, ontstaat een
milde, zachte whiskey die zeer geschikt is om puur te drinken 7,30

Horstman Royal Blue

Het karakter van deze explosieve whisky herbergt allerlei soorten smaken. Met
mout van The Swean, de historische mouterij uit Kloosterzande in het hart
van Zeeuws Vlaanderen, heeft deze whisky een sterk eigen temperament. Drie
keer met zorg gedistilleerd en negen jaren gerijpt op een sherryvat geven zijn
verfijnde cachet: vanille, brood, eiken en chocolade 8,30

Horstman Single Malt Whisky

Deze robuuste single malt whisky is gemaakt van 100� Hollandse mout
gemalen op Bentheimer zandsteen. Het gemalen graan komt van de
molensteen met een temperatuur onder de 30 graden waardoor de
smaakstoffen optimaal behouden blijven. Na twee keer distilleren wordt de
moutwijn vijf jaar op een portwijnfust gelagerd. De intensieve smaak wordt
vervolmaakt tijdens de aansluitende rijping van nog eens een jaar op een
Bourbonfust. Dit alles zorgt voor een contrasterende smaaksensatie van
donkere chocolade, diep eiken, zoete karamel en fruitige rode vruchten 10,40

Dalwhinnie

Zachte whisky vol karakter. Ideaal om de beginnende malt whisky drinker
kennis te laten maken met een malt whisky. Drink hem puur of met ijs 12,-

Glenfiddich 12 Year

Deze whisky is minimaal 12 jaar gerijpt in vaten van Amerikaans Eiken
Bourbon vaten en Spaans Eiken Sherry vaten. Na 12 jaar worden de vaten door
de Malt Master geselecteerd en overgegoten in een houten marrying tun
waarin de whiskys met elkaar kunnen huwen om in enkele maanden een
mooi gebalanceerd geheel te vormen 12,-

Glenfiddich 18 year

De Glenfiddich 18 Years Old is een zeldzame malt, gemaakt voor de kenner.
Het complexe karakter en de zachtheid van deze whisky komen voort uit de
jarenlange rijping in Oloroso sherryvaten en traditionele bourbonvaten. Het
vleugje zoetheid van sherry gelagerde Spaanse hout en Amerikaanse eikenhout
dat bourbon heeft gerijpt, houden elkaar perfect in balans. Het resultaat is een
zachte Single Malt Scotch Whisky met uitzonderlijk karakter 15,90

Aberlour

Deze malt whisky is gerijpt in bourbon en in traditionele vaten. Zodra de ideale
rijpingsleeftijd is bereikt worden de twee vaten samengevoegd (marriage).
Zo ontstaat er een krachtige, zoete whisky met smaken van vanille, sherry en
chocolade 12,-

VOOR BIJ DE BORREL
Snacks:

Blokjes belegen Hollandse kaas 8,20
Bittermix 1,15 p.s.
De klassieke Van Dobben bitterballen 1,15 p.s.
Vlammetjes 1,15 p.s.
Planken:
Broodplank ROAST it

Knapperig brood van de bakker, elke dag vers gebakken.
Met kruidenboter, zongedroogde tomaten tapenade,
knoflooksaus en pesto 8,95

ROAST it Hollandse Borrelplank

Kaasblokjes, 6 bitterballen en
versgebakken brood met 4 sauzen 23,40

ROAST it Special Borrelplank

Carpaccio, gravad lax en vitello tonnato en
versgebakken brood met 4 sauzen 19,75 pp vanaf 2 personen
ROAST it Borrelplank Deluxe
Huisgemaakte gravad lax, carpaccio, 6 bitterballen, brood
met sausen en ROAST it’s wereldberoemde spareribs
22,50 pp vanaf 2 personen

Flammkuchen

Heerlijke huisgemaakte flammkuchen. Keuze uit:
Flammkuchen Classic: spek, rode ui, paprika en crème fraîche 15,95
Flammkuchen Zalm: gerookte zalm, rode ui en crème fraîche 18,95
Flammkuchen Geitenkaas: hazelnoten, rodeuiencompôte,
granaatappel, huisgemaakte aceto balsamico en crème fraîche 18,95
Flammkuchen Parmezaan: champignons, rode ui, crème fraîche,
pesto en pittenmix 16,95

IJS EN DESSERTS
Chocozoenen

Mousse van pure chocolade, biscuit en gebrande marshmallow 10,50

Lady Chocozoenen (‘‘ietsje kleiner”)

Mousse van pure chocolade, biscuit en gebrande marshmallow 6,95

Limoncello Cheesecake

Heerlijke cheesecake, gemaakt van limoncello en mascarpone met
een bodem van bastogne en afgebrand eiwitschuim, geserveerd
met een bolletje limoncello-ijs op oreocrumble 10,50

Sorbet met seizoensfruit

Sorbet met vers fruit, vanille ijs en een toef slagroom 10,50

ROAST it style Dame blanche

Vanille-ijs met een huisgemaakte kletskop, oreocrumble, meringue
en chocoladeschotsen, geserveerd met warme chocoladesaus 10,50

Dikke Plank Dessert

Wisselende soorten ijs met seizoensfruit en meringue 11,50

Grand Dessert

Mooie plank met een samenvatting van de nagerechtenkaart 14,-

Kinderijsje

Twee bolletjes vanille-ijs met slagroom en oreocrumble 4,99

Koffie compleet

Speciaal met de handgemaakte chocolade voor bij de koffie
van onze vrienden van ZEUT.
Keuze uit koffie, cappuccino, latte, espresso of thee 9,95

Koffie met slagroom en likeur naar keuze

Keuze uit koffie, cappuccino, latte, espresso of thee 9,95

Koffie met slagroom en likeur naar keuze compleet

Speciaal met de handgemaakte chocolade voor bij de koffie
van onze vrienden van ZEUT.
Keuze uit koffie, cappuccino, latte, espresso of thee 13,95
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Voor meer informatie
www.grillsupport.nl
Voor reserveringen mail naar
david@grillsupport.nl

