Sinds 1987

ROSE GARDEN POST

ISSUE
#6

Zin in een
heerlijk
aperitief?

Gelukkig nieuwjaar!
De beste wensen voor 2019! Verwacht dit
jaar nieuwe sushi combinaties, gerechten,
cocktails, leuke promoties, in ons
restaurant en ook bij ons afhaalrestaurant.

Proef onze
old fashioned
met bourbon
whiskey

Ons Chinees nieuwjaar is van 5 t/m 19
februari. Dit willen wij natuurlijk met jullie
vieren en daarom hebben wij die weken een
speciale actie... Blijf op de hoogte via onze
Facebookpagina en feest met ons mee!

ganbei!
proost!
Probeer
onze nieuwe

En verder...
Vergeet je niet je geliefde uit te nodigen voor
een romantisch valentijnsdiner? ;)

Homemade

Jasmijn IJsthee

SUSHI
SUSHI PLATTER 17,50 p.p. vanaf 2 personen

CALIFORNIA ROLL 10,-

sushi en sashimi mix van de chef!

gevuld met krab, avocado en komkommer- 8 st

CRUNCHY ROLL 10,gevuld met avocado, komkommer en omelet - 6 st

ing!
Sharing is car

NEW YORK ROLL 10,-

gevuld met zalm, avocado en komkommer - 8 st

FLAMBÉ BEEF ROLL 12,50
omwikkeld met Black Angus - 8 st

TEMPURA EBI ROLL 12,50
gevuld met tempura garnalen - 8 st

FLAMBÉ SALMON & TUNA NIGIRI 12,50
geflambeerde nigiri van zalm en tonijn - 6 st

ORIENTAL BITES
TJA SIU MAI 6
 ,50

TJA HAA 7,50

gebakken varkensvleespasteitjes - 4 st

gepaneerde garnalen - 3 st

CHA SIEUW BAO 6,50

TJA WONTON 6,50
gebakken wonton van kipfilet - 4 st

Een gestoomd broodje met geroosterd
varkensvlees in zoete honing-sojasaus

TJIEUW KUUN 5,-

PISANG GORENG 6,50

Kantonese loempia’s met kipfilet - 2 st

gebakken bananen - 3 st

Vanaf 2 personen
DIM SUM BOX 7,50 p.p.
een mix van gestoomde
pasteitjes - 4 st p.p.

HON SO AP 10,- p.p.
Pekingeend in flensjes met
lente-ui en hoisinsaus - 2 st p.p.

Laat je verrassen door een mix van onze Oriental hapjes voor 8,50 p.p.

SOEPEN

CHINESE TOMATENSOEP 5,-

WONTON SOEP 6,50

SUN LAK TONG 6,50

onze klassieker!

lichte kippenbouillon
met varkensvlees flensjes

Chinese zoetscherpe soep

À LA CARTE 12,50 per gerechtje
Wij serveren volgens het shared dining concept. In gerechten worden in de vorm van een tussengerecht geserveerd.
Voor een goede maaltijd adviseren wij om twee gerechten per persoon te bestellen en deze eventueel aan te vullen
met een bijgerecht. De gerechten zijn perfect om te delen en kunnen ook per gang besteld worden.

AVOCADO SALADE 10,-

TI PAN FOE YUK SAN SAN

met noten en soja-wasabi dressing

babi pangang, kipfilet en varkensvlees

OSSENHAAS SALADE

HO YAO AP +2,50

met een zoetpittige limoen-sesamdressing

COCQUILLES
met soja, knoflook en glasnoedles (2 stuks)

TEMPURA GARNALEN
met lotuswortel, ui en courgette (3 stuks)

geroosterde Pekingeend met oestersaus

CHA SIEUW 
geroosterd varkensvlees met honing-sojasaus

WU TJIEUW YUK
varkenshaas met zwarte pepersaus

THAI CHILI GAMBA’S +2,50

PATATJE RENDANG 10,-

gewokt met cherrytomaten en peultjes

Indonesisch stoofvlees met atjarkerriemayo

ZEEBAARS

TI PAN TO SI TOFU

gestoomd in lichte soja en knoflookolie

tofu met zwarte bonensaus

LAK CHOI

TI PAN SU YONG NGAU +2,50

licht pikante wokgroenten met cashewnoten

ossenhaas in sojaboter, champignons en knoflook

TI PAN ZEESCHOTEL +2,50

TI PAN SATÉ ROSE GARDEN +2,50

gebakken tongfilet en gamba’s in zoetzure saus

ossenhaas in sesam-ketjapsaus (2 stuks)

LEMON CHICKEN HONG KONG STYLE

TI PAN BIEFSTUK +2,50

gepaneerde kippendij met citroen en soja

in BBQ ui en zwarte peper

KONG PO KAI

THAI RED CURRY

vogelnestje met kip en cashewnoten

TJIEUW YIM KAI
kippendij in Chinese 5 kruiden met frisse dressing

met ossenhaas en wokgroenten

LAMSKOTELETJES +2,50
met pittige limoen-ketjapsaus (4 stuks)

KOREAN STYLE SPARERIBS
in een zoetpittige marinade (4 stuks)

BIJGERECHTEN

KLASSIEKERS 12,50 per gerechtje

Witte rijst			2,-

TJAP TJOY 10,-

Bami goreng			3,-

gebakken wokgroenten

FOE YOE HAI 10,Chinese omelet met zoetzure saus

BABI PANGANG
gebakken varkensvlees met pikante saus

BABI PANGANG SPEK
geroosterd buikspek met pikante saus

BABI KETJAP
gebakken varkensvlees met ketjap saus

Nasi goreng 			

3,-

Nasi kuning			3,50
Mihoen			4,IJsbergsla met oestersaus

5,-

Paksoi met oestersaus

6,-

= Vegetarisch
= Vegetarisch mogelijk
= Pittig

INDONESISCHE RIJSTTAFEL - 27,50 p.p.
Onze Indonesische rijsttafel is te bestellen vanaf twee personen.
Geserveerd met Nasi Putih (witte rijst) en Nasi Kuning (gele rijst).

Biertip
Indonesische
Bintang
5,- per fles

BABI KETJAP

SATÉ MARANGGI

gebakken varkensvlees in ketjapsaus

ossenhaas saté met pittige ketjap

DAGING RENDANG

PISANG GORENG

langzaam gegaard rundvlees

Wijntip
Gewürztraminer
6,50 per glas

gebakken banaan

SATÉ AJAM

SAMBAL GORENG TELOR

saté van kippendij met pindasaus

gekookt ei met kerriesaus

SEROENDENG

TOFU MET TAUGÉ

kruidige kokosrasp en pinda

tofu en taugé met pittige ketjap

GADO GADO

ATJAR

groenten met pindakokossaus

zoetzure komkommersalade

De rijsttafel is v.a. 2 personen ook vegetarisch te verkrijgen. Vraag naar de mogelijkheden.

CHINESE RIJSTTAFEL - 27,50 p.p.
Onze Chinese rijsttafel is te bestellen vanaf twee personen.
Geserveerd met nasi en bami.

Biertip
Chinese
Tsingtao
4,- per fles

BABI PANGANG

SATÉ AJAM

gebakken varkensvlees in pikante saus

saté van kippendij met pindasaus

TO SI KAI

PAKSOI

kip in zwarte bonensaus

paksoi met oestersaus

FOE YOE HAI

CHA SIU

Chinese omelet in zoetzure saus

Wijntip
Viognier
5,- per glas

varkensvlees met honing- sojasaus

VERRASSINGSMENU

Laat u verrassen door onze chefkok!
Vanaf 2 personen. Prijs is per persoon.

4 gangen 42,50
5 gangen 50,6 gangen 57,50
U kunt de gerechten laten
begeleiden door bijpassende wijnen
voor 6,50 per glas.

WINACTIE

Plaats een SELFIE op Facebook en/of Instagram en win een 3-gangen diner voor 2! Plaats #rosegardenbarneveld bij
het bericht en tag Rose Garden Barneveld en je tafelgenoten. Deel de foto openbaar, zodat wij hem kunnen zien :). 

DESSERT - 7,50
ADVOCAAT ROYAL

DAME BLANCHE
vanille roomijs met warme chocoladesaus

advocaat met vanille roomijs en slagroom

CRÈME BRÛLÉE

FLAMBÉ PISANG +1,50

jasmijn crème brûlée met kokos- zwarte sesamijs

geflambeerde gebakken banaan met vanille roomijs

CRÊPE NUTELLA

IJSKOFFIE

pannenkoek gevuld met Nutella en vanille roomijs

PANNA COTTA
van kokos met gelei van passievrucht en mango sorbet

cktail
After dinner co

vanille roomijs met espresso, kardemom en kaneel

CHOCO LAVA CAKE +1,50 (bereidingstijd ±15 min)
met vanille roomijs

ESPRESSO MARTINI - 10,Kahlua - Vodka - Hazelnootlikeur

KOFFIE & THEE
Espresso 				2,50

Latte Macchiato			3,50

Dubbele espresso			4,50

Kop thee				3,-

Koffie					2,80

Potje thee				5,-

Cappuccino				3,20

Muntthee				3,50

Latte					3,50

Chinese thee				3,50

Zin in wat lekkers bij de koffie? Mini gebakken bananen of spekkoek - 2 stuks voor 2,00			

SPECIALE KOFFIE - 7,50
Irish Coffee (Tullamore DEW - Irish Whiskey)

Spekkoek Coffee (Sayah spekkoek likeur)

French Coffee (Grand Marnier)		

Italian Coffee (Amaretto)

Jamaican Coffee (Tia Maria) 		

Baileys Coffee (Baileys)

D.O.M Coffee (Benedictine)		

Rose Garden Coffee (Grand Marnier, Kahlua, Amaretto)

LIQEUR - 6,-

BRANDEWIJN - 7,-

Amaretto

Cointreau

Remy Martin VSOP		

Tia Maria

Frangelico

Armagnac			

Baileys

Sambuca

Calvados			

Grand Marnier

Limoncello

Grappa			

AFHAAL

CATERING

GROEPEN

Geniet thuis van onze afhaalmaaltijden! Wist u dat u bij
ons ook sushi kunt afhalen?

Wij bieden op vakkundige
wijze een goed verzorgd
Chinees-Indisch-Buffet vanaf
20 personen bij u thuis of op
het werk.

Iets te vieren? Wij hebben
verschillende opstellingen
voor een groepsdiner. Vraag
naar de mogelijkheden!

