Menukaart
Gaat u voor een langduriger verblijf in de Ooy?
Reserveer dan een kamer in onze BED & BREAKFAST
Informeer bij ons naar de mogelijkheden en de prijzen.
We organiseren ook uw/jou feest. Een lunch, high tea,
bruiloft, warm eten, teambuilding et cetera.
Vraag naar onze arrangementen (eigen ideeën ook welkom)!
Kijk ook op onze website.
WWW.ROOSJEVANOOY.NL

(Smul en geniet, maar voor onze hond Coco liever niet! Hoe lief ook bedoeld.
Ook hondenkoekjes niet gewenst. Ze is namelijk allergisch!)

WA R M E D R A N K E N
KOFFIE
Wij schenken uitsluitend biologische koffie!
Koffie
Koffie groot
Koffie/thee en taartje
Espresso
Doppio (dubbele espresso)
Cappuccino
Cappuccino groot
Koffie verkeerd
Koffie verkeerd groot
Latte Macchiato 36cl
Cortado (1 espresso met melk)
Flat white (2 espresso met melk)
Mochaciona (1 espresso 1 chocola en 1 melk)
Bambuchinno
Chai Latte
Havermelk in plaats van gewone melk: 0,50 cent extra

2,25
3,50
5,2,25
3,50
2,50
4,-2,75
4,25
3,2,50
4,3,50
2,75
2,75

THEE
Diverse soorten biologische thee o.a. Pukka/Yogi/
Ayurveda/Clipper
Diverse soorten biologische losse thee
Potje thee
Verse thee: Munt
Citroenmelisse (zomer)
Gember/kaneel/sinaasappel
Gember/citroen
Rozenknopjes thee

2,25
2,25
5,2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Chocomel
Slagroom

2,50
0,50

KOUDE DRANKEN
Vio-Bio lemoen/citroen (soort bitterlemon)
Vlierbesbloesem icethee
Appeltroebelsap
Cola / Cola light
Cola/verse sju mix ...zaliggg!
Bio-Diksap aanmaak limo voor de kleintjes
Bionade (prik): Vlierbes, sinaasappel/gember
0% Moijto		
Warsteiner alcoholvrij bier
Warsteiner radler

2,25
2,25
2,25
2,25
3,1,50
3,3,50
3,3,-

Roosjes sprankelende special
Roosjemarietje (appelsap, schrijfjes citroen en komkommer
+ eventueel spa rood)

2,75

ChariTea & Lemonaid Bio ijsthee en frisdrank van vruchtensap
Flesje 330ml (fairtrade, 0,5 cent per flesje gaat naar een non-profit
organisatie. Gezoet met honing of agavesiroop. De lemonaid met
beetje rietsuiker) Diverse smaken:
ChariTea Green groene thee met gember
3,25
ChariTea Black zwarte thee met citroen
3,25
ChariTea Red rooibosthee met vlierbes
3,25
ChariTea Mate veel natuurlijke cafeïne met een
bedwelmende dosis Argentijnse passie
3,25
Lemonaid(prik): Limoen, Passievrucht of Bloedsinaasappel
3,25
Ooijs Moois sapjes uit de Ooij: appel/peer, appel/framboos
of appel/aarbei		

3,50

Smootie’s
Kokosmelk/honing smootie met yoghurt
+ eventueel met ongebrande cashewnoten
Smootie van de dag ...mmmm!

4,4,-

ETEN & KNABBELS
Stel je eigen Tosti samen
De basis: Tosti kaas
De volgende ingrediënten zijn 0,50 cent extra: ham, brie,
serrano, salami, tomaat, ui, ananas, spekjes, rundvlees plakjes,
paprika, geitenkaas, rucola, honing, dadels en komkommer.
Tip van het Roosje: geitenkaas/rucola/honing/spekjes
Specialiteit van het Roosje
Zoete pinda tosti (banaan, dadels, pindakaas, hazelnootjes
en honing)		
Choco/appeltosti (chocopasta, geschaafde amandelen
met appelschijfjes)
Soep! tomaten/kokos/verse koriander soep ...smeuiig tot
op de bodem!!
Kleine variërende salade
Boterham met pindakaas

3,50

4,50
4,50
4,50
3,50
1,50

Roosjes zoete lekkernijen
Taart uit de oven
Koffie/thee en taartje
Sticky fudge caramel brownie (glutenvrij)

3,50
5,3,50

ONWIJS LEKKER IJS van de ijsprofessor uit de voormalige
Honig fabriek. Ambachtelijk en verantwoord.
(gluten-, lactose- en sporenvrij). vanaf

2,50

Knabbels voor bij de babbels
Portie olijven
Gemengde nootjes
Iraanse dadels

4,2,50
4,-

