Toetjes/ Desserts
VR’s Dessertplank vanaf 2 personen - heerlijk om te delen 11 p.p.
VR’s Dessert platter - for 2 or more - great to share

Van Rossum’s
Dinerkaart

Witte Chocolademousse - aardbeien - vanille-ijs 8.95
White chocolate mousse - strawberries - vanilla ice cream
Tarte Tatin - appel - yoghurt-ijs 8.95
Tarte Tatin - apple - yogurt ice cream
Crème Brûlée - haagse hopjes - boerenjongens-ijs 8.95
Crème Brûlée - haagse hopjes - brandied sultanas ice cream
Kazen van de boer 12.95
drie lokale kazen - kletzenbrood - vijgencompote
Farmers cheeses - thee local cheeses - fruit bread - fig compote

‘En Van Rossum, wat schaft de pot vandaag?’
Elke dag van 17.00 tot 21.30 uur

Rijke taartpunten - kijk in Van Rossum’s vitrine vanaf 4.5
Rich pie slices from 4 - daily selection in our display case
Bonbons - vier verrukkelijke bonbons 4.5
Bonbons - four delicious chocolates

‘Tell me Van Rossum, what are we having
today?’ Every day from 5:00 pm to 9:30 pm

Iets te vieren? Voor gezelschappen kunt u voor een ontbijt,
lunch, zondag’s brunch, high tea, high wine, high beer,
diner, walking dinner of borrel bij Van Rossum terecht.
Ook op zakelijk gebied heeft Van Rossum vele mogelijkheden
in zijn Stadshotel en Vergaderhuis.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.vanrossumwoerden.nl of neem contact op met onze
front office - info@vanrossumwoerden.nl

Van Rossum werkt zo veel mogelijk met pure, eerlijke streekproducten
Van Rossum works with honest-to-goodness local ingredients

LOKAAL

VERGADERHUIS

STADSHOTEL

CAFÉ RESTAURANT

Van Rossum opent om 7.00 zijn deuren. Zijn koks zetten hun fornuis
uit om 21.30 uur. Daarna maken ze - tot sluitingstijd - met liefde
nog kleine versnaperingen voor je klaar.

CAFÉ RESTAURANT

STADSHOTEL

VERGADERHUIS

LOKAAL

Voorgerechten/ Appetizer

Hoofdgerechten/ Main dishes

Brood van onze Stadsbakkerij
5.5
VR’s kruidenboter - olijfolie eerste persing - zeezout
Traditional Local Bread - VR’s herb butter - olive oil - sea salt

Rib Eye - van de Big Green Egg 27.95
seizoensgroenten - chimichurri - ambachtelijke friet
Rib Eye - seasonal vegetables - chimichurri - artisan fries

Creuses Oesters 16/30
6 of 12 stuks - citroen - frambozenazijn met sjalotten
Oysters - 6 or 12 pieces - lemon - raspberry vinegar with shallots

Zeebaars 24.95
rivierkreeftjes - paprika-schaaldierenjus - seizoensgroenten ambachtelijke friet
Sea Bass - crayfish - bell pepper shellfish gravy - seasonal vegetables artisan fries

Tom Kha Kai 7
kip - koriander - taugé - bos ui
Tom Kha Kai - chicken - coriander - bean sprouts - spring onion
Soep van de dag 7 - vraag onze medewerkers
Soup of the day - Van Rossum knows what..
Carpaccio van Hollands rund 13.25
aioli - rucola - Parmezaanse kaas - krokante spekjes - balsamico uitjes
Sandwich Carpaccio of Dutch beef - aioli - arugula - Parmesan cheese crispy bacon - balsamic onions
Rouleau van Parelhoen 13.25
pistache - granaatappel - limoencrème
Rouleau of Guinea Fowl - pistachio - pomegranate - lime cream
Bawykov Zalm 14.95
gamba’s - zoetzure wortel - doperwten - limoencrème
Bawykov Salmon - king prawns - sweet and sour carrot - peas lime cream
Bietentartaar
11.25
bbq vinaigrette - mierikswortel gember crème - groente chips
Beet Tartare - bbq vinaigrette - horseradish ginger cream - vegetable chips
Abdijkaas 13.25
gepocheerde peer - vijgencompote - witlof - walnoten
Abbey Cheese - poached pear - fig compote - chicory - walnuts

Van Rossum’s Menu
Carpaccio of Bawykov Zalm of Bietentartaar
Carpaccio or Bawykov Salmon or Beet Tartare
--Soep van de dag
Soup of the day
--Sukade Steak of Zeebaars of Saffraan Risotto
Flat Iron Steak or Sea bass or Saffron Risotto

--Tarte Tatin of Kazen van de boer (supp. € 3.5)
Tarte Tatin or Farmers cheeses (supp. € 3.5)

Sukade Steak - van de Big Green Egg 24.95
seizoensgroenten - uiencompote - portjus - ambachtelijke friet
Flat Iron Steak - seasonal vegetables - chimichurri - artisan fries
Saffraan Risotto 19.25
coeur de boeuf tomaat - Parmezaanse kaas - salsa verde
Saffron Risotto - coeur de boeuf tomato - Parmesan cheese - salsa verde
Geroosterde Bloemkool
18.25
vijgen - rucola - appel en vanille vinaigrette
Roasted Cauliflower - figs - arugula - apple and vanilla vinaigrette
VR’s Grillpan Vlees 29.95 per persoon - per 2 personen
sukade steak - scharrelkip - specialiteit van de dag gegrilde groenten - portjus - ambachtelijke friet
VR’s Meat Grill - for 2 or more - flat iron steak - free-range chicken specialty of the day - grilled vegetables - port gravy - artisan fries
Vis van de Dag - dagprijs
vraag onze medewerkers
Catch of the day - Van Rossum knows what...
Hollandse Scharrelkip 22.95
geschroeide citroen - ambachtelijke friet - citroenmayonaise
Dutch free-range chicken - seared lemon - artisan fries lemon mayonnaise

Pannen op Tafel

heerlijk om te delen/ great to share
VR’s Proefplank
VR’s Tasting Platter
--VR’s Grillpan Vlees
VR’s Meat Grill
--VR’s Dessertplank
VR’s Dessert platter
vanaf 2 personen 38 p.p.
for 2 or more 38 p.p.

vanaf 2 personen - 3 gangen 39 p.p. - 4 gangen 45 p.p.
for 2 or more - 3 courses 39 p.p. - 4 courses 45 p.p.

Vegan of kan vegan bereid worden
Vegan or can be prepared vegan

Heeft u een allergie of heeft u speciale (dieet) wensen? Laat het ons weten!
Do you have an allergy or do you have special (diet) wishes? Please let us know!

Vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden
Vegetarian or can be prepared vegetarian

