
Menukaart

Lunchroom 
de Rozerie

Openingstijden
Maandag:   11.30 tot 17.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag:  10.00 tot 17.00 uur

• De keuken sluit 1 uur voor sluitingstijd

• Lunch kan besteld worden tot 16.00 uur

• In onze keuken werken we met allergenen. Heeft u 

een vraag over de samenstelling van een product. 

Vraag het een medewerker, we helpen u graag.  



Welkom...

... in onze bijzondere lunchroom

Bij de Rozerie werken mensen met een beperking of hulpvraag die ondersteund 
worden door begeleiders vanuit de Rozelaar. 

De Rozelaar is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met ons 
vinden onze cliënten een warme plek in de samenleving. Dat doen we met zinvolle 
dagbesteding. Een fijne plek om te wonen. En waardevol werk. 

De medewerkers bij de Rozerie volgen een leer-werktraject voor gastheer/vrouw of 
keukenmedewerker. 

Wij werken vanuit de visie dat ieder mens bijzonder is en zij het gewone leven mogen 
ervaren.Dit betekend dat wij aansluiten bij de behoefte van onze medewerkers en 
houvast bieden om een betekenisvolle werkplek te hebben.

Stempelkaart en cadeaubon

Vraag naar onze stempelkaart en spaar voor 2 warme dranken naar keuze gratis. 
U kunt ook bij ons terecht voor een cadeaubon. 

Volg ons op social media

Kijk voor meer informatie op
www.derozerie.nl of www.rozelaar.nl

DeRozerie

lunchroomderozerie



Drankkaart

Warme dranken

Koffie    € 2,50
Cappuccino   € 2,75
Espresso   € 2,50
Koffie verkeerd   € 2,75
Latte Macchiato   € 2,75

Alle koffies zijn verkrijgbaar in een decafé variant

Warme chocolademelk  € 2,75
Verse muntthee   € 3,00
Gemberthee met citroen € 3,00

Verse thee   € 2,50

Keuze uit groene thee, bosvruchten thee, 
rooibos, english breakfast en seizoensthee

Koude dranken

Coca Cola   € 2,60
Coca Cola zero   € 2,60
Fanta Orange   € 2,60
Fanta Cassis   € 2,60 
Finley Tonic   € 2,70
Finley Bitterlemon   € 2,70 
Fuze tea sparkling lemon € 2,85
Fuze tea / green   € 2,85

Sprite    € 2,60
Rivella    € 2,70
Aanmaaklimonade  € 1,50
Appelsap Minute Maid  € 2,70
Verse jus d’orange  € 3,50
Bronwater plat Chaudfontaine  € 2,50
Bronwater bruisend Chaudfontaine  € 2,50

Melk    € 2,25
Karnemelk   € 2,25
Chocolademelk   € 2,50
Fristi    € 2,50

Zuivel

Alcoholische dranken

Flesje wijn rood, wit of rosé € 6,50
Hertog Jan pils   € 2,80
Radler 0%   € 2,80
Radler 2%   € 2,80



Voor bij de koffie

Lekkernijen van onze Bakkerij Taart&Zoet

Appeltaart    € 2,95
Arretjeskoek    € 2,00
Apple Crumble     € 2,50
Brownie    € 2,50
Notenkokoskoek   € 2,95
Carrotcake    € 2,50
Abrikozenbar    € 2,50

Voor kinderen:
Cupcake - versier je eigen cupcake € 2,95
    

Overig

Slagroom    € 0,70 
Saucijzenbroodje   € 3,00
Muffin appel/rozijn - gluten- en lactosevrij € 2,95
Dadelkoek - gluten- en lactosevrij  € 2,95

Wisselend gebak van Bakkerij de Vries € 2,95  
   



Lunchkaart

Soep

Kop soep   € 4,50

Soep met brood  € 5,95
en kruidenboter

Warme broodjes           keuze uit bruin, wit of glutenvrij

Tosti ham en kaas  € 4,95

Broodje Torenplein  € 8,50
Kiphaasjes, ananas, sla en Hawaï saus

Broodje Langstraat  € 8,50
Ham, kaas en drie gebakken spiegeleieren

12 uurtje   € 9,95
Twee broodjes, wit en bruin, met een kwekkeboom 
kroket, oude kaas, keuze uit eiersalade of tonijnsalade

Broodje Italië (V)  € 7,95
Mozzarella, tomaat en pesto

Ingewikkelde tosti  € 7,50
Huisgemaakte ingewikkelde tosti’s, belegd met 
kipfilet, kaas en cocktailsaus en italiaanse kruiden

Broodje Kroket   
Twee sneetjes brood met kroketten en mosterd

Draadjesvlees kroket   € 6,95
Kwekkeboom kroket   € 7,95 
Groentekroket (V)   € 7,95 
Glutenvrije kroket  € 7,95

Koude broodjes           keuze uit bruin, wit of glutenvrij

Broodje eiersalade (V)  € 7,95
Huisgemaakte eiersalade

Broodje Tonijnsalade  € 7,95
Huisgemaakte tonijnsalade

Broodje Carpaccio  € 9,95
Rucola, carpaccio, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, zongedroogde tomaten, 
truffelmayonaise en komkommer

Broodje Frankrijk (V)  € 8,50
Brie, honing, walnoten en rucola



Lunchkaart

Plate 

Plate Barneveld  € 9,95
Huisgemaakte ingewikkelde tosti’s, belegd met 
kipfilet, kaas en cocktailsaus met een portie patat

Plate
Draadjesvlees kroket  € 7,95
Kwekkeboom kroket   € 8,95 
Groentekroket (V)   € 8,95 
Glutenvrije kroket  € 8,95
Kiphaasjes   € 8,95

Inclusief patat, sla garnituur, dressing en 
mayonaise  

Voor de kinderen

Kidsbox met verrassing
Poffertjes   € 4,95
Glutenvrije poffertjes  € 4,50
Patat met mayonaise  € 3,50
Patat met een    € 4,95
frikandel of kroket

Borrelplank

Laat je verrassen door  € 14,95
diverse lekkernijen

Portie 8 bitterballen  € 7,95


