Gasthof ’t Rozenhof – Obterrestraat 73 – 8972 PROVEN – telefoon: 057/ 300 335

Beste klanten,
Vanaf heden kan je onze afhaalfolder terugvinden op onze website en onze
facebookpagina.
Wie liever een papieren versie heeft kan die afhalen bij ons in het portaal van het
restaurant!
Natuurlijk blijven wij ook OPEN op de gewone openingsuren!
Je kan bij ons terecht voor de lunch, maar ook voor tal van suggesties en à la carte
gerechten!!
Wij proberen om beide te combineren. Er worden dan ook geen flyers meer rondgedeeld
in het dorp om de combinatie van beide mogelijk te houden!
Voor meer info kan je terecht op 057/30 03 35
Tot later!

Afhalen mogelijk:

vrijdag tussen 18u en 19u
zaterdag tussen 18u en 19u,
zondag tussen 11u en 12u - gerechten voor
’s avonds worden ’s middags afgehaald

Afhaalgerechten weekend van 3/12 tot en met 5/12
WEEKMENU
Catch of the day
***
Huisbereide vol-au-vent van hoevekip met slaatje en frietjes
***
Huisbereide tiramisu / speculoos
€38
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• Huisgemaakte PICON / Cocktail MAISON

per liter

€ 18 / liter

VOORGERECHTEN
• Tomatensoep / per liter
• Carpaccio van rund met verse pesto en parmezaanschilfers
• Huisgerookte zalm met z’n garnituur
• Catch of the day (voorgerecht)

€6
€ 13
€ 13
€ 14

Portie huisgerookte zalm vacuum verpakt per portie van 200g
Voor bij een aperitief of om zelf mee aan de slag te gaan

€ 9.50

HOOFDGERECHTEN
• Voor de fijnproevers: Onze kreeft met wokgroenten, kruidenboter en pasta
- halve kreeft:
€ 20 - hele kreeft: € 40
• Catch of the day (daar wij werken met dagverse vis, komt soort en bereiding
steeds op
woensdagmiddag op facebook, of telefonisch vanaf woensdagmiddag)
€ 20
• Huisbereide vol-au-vent van hoevekip met slaatje
€ 16
• Lamsstoofpotje met slaatje
€ 20
• Onze gekende halve kip aan ’t spit met slaatje en koude sausjes
€ 10
• Heerlijk gekruide varkensribbetjes, slaatje
€ 13
• Kinderkip met appelmoes en frietjes
€9
• Huisbereide LASAGNE bolognaise
€ 13
• Huisgemaakte SPAGHETTISAUS per ½ kg
€ 5,5
(In steriliseerbokaal: bewaart lange tijd in koelkast) BORG pot:
€ 1,5
Bijgerechten:
• In huis voorgebakken frietjes / puree-aardappelen
• Gratin-aardappelen

€ 2.5
€ 3.5

SUGGESTIEDESSERT
• Huisbereide tiramisu / speculoos

€6

