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Inhoudsopgave

Ontbijt 17.5

Ontbijt
Brunch
High Tea
High Wine
Beer & bites

2
2
2
2
2

Boerenmarkt menu 3 gangen
Boerenmarkt menu 4 gangen
Walking diner

4
4
4

Uitgebreid buffet met streekproducten.
Zon- en feestdagen van 11:00 tot 14:30.

Van Rossum’s barbecue
Pannetjes op tafel

5
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High Tea 22.5

Lunches
Borrel arrangementen

6
6

Overnachten bij Van Rossum Stadshotel
Van Rossum Vergaderhuis

7
7

Uitgebreid buffet met streekproducten.
Dagelijks van 07:00 tot 11:00.
Weekend vanaf 8:00 uur.

Brunch 23

Glas bubbels, thee, ruime keuze
zoete en hartige heerlijkheden.
Dagelijks van 14:00 tot 17:00.

High Wine 27.5
Van Rossum serveert prachtige wijnen
en heerlijke hapjes.
Dagelijks van 14:00 tot 17:00.

Beer & Bites 27.5
Van Rossum serveert stoere seizoensbieren met een stevige hapjesplank.
Dagelijks van 14:00 tot 17:00.

Deze gezelschapskaart is geldig
tot 1 oktober 2019
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Van Rossum’s Zon- en Feestdagen
Ontbijten, brunchen, Sunday Roast en dineren.
Gezellig binnenlopen in de bar...
Reserveer snel: vanrossumwoerden.nl
(Op feestdagen aangepaste prijzen)

Luxe weekend Woerden en Het Groene Hart?

Brunchen
Uitgebreid buffet, inclusief koffie en thee
23 per persoon volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar 11,50
kinderen van 4 tot 12 jaar, van 0 tot 4 jaar gratis

Dineren
Uitgebreide spijskaart met verschillende
seizoensgerechten en meerdere menu’s.
Reserveer bij het beste kleine hotel van
Nederland: vanrossumwoerden.nl

STADSHOTEL

Heeft u speciale wensen? Laat het ons weten.
Voor de kinderen heeft Van Rossum een kinderkaart.
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Boerenmarkt menu

Boerenmarkt menu

Carpaccio van Hollands rund

Carpaccio van Hollands rund

Romero kaas, salse verde, pompoenpitten,
frisse salade
of

Romero kaas, salse verde, pompoenpitten,
frisse salade
of

Zalm uit eigen rookkast

Zalm uit eigen rookkast

Fregola, tuinerwt, munt, groene asperges
of

Fregola, tuinerwt, munt, groene asperges
of

Tabouleh

Tabouleh

feta, rozijnen, geroosterde aubergine,
harissa mayonaise

feta, rozijnen, geroosterde aubergine,
harissa mayonaise

VR’s Steak van Hollands rund

Soep van de dag

van de Big Green Egg, gepofte knoflookjus
of

huisgemaakt

Zeebaars

VR’s Steak van Hollands rund

op de huid gebakken, anti-boise
of

van de Big Green Egg, gepofte knoflookjus
of

Linguini Puttanesca

Zeebaars

olijven, tomaat, rode peper, kappertjes,
knoflook

op de huid gebakken, anti-boise
of

3 gangen 39 per persoon

4 gangen 43 per persoon

Linguini Puttanesca
Lemon pie
of

olijven, tomaat, rode peper, kappertjes,
knoflook

Zabaglione met seizoens fruit
of

Lemon pie

Kaasplankje +3.5

of

3 soorten lokale kaas, kletzenbrood, crunch

Zabaglione met seizoens fruit
of

3 gangen wijnarrangement: 19 per persoon

Kaasplankje +3.5
3 soorten lokale kaas, kletzenbrood, crunch
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Walking diner
Stel uw eigen walking diner samen
van Van Rossum’s spijskaart
Bijvoorbeeld: Carpaccio vooraf, Ravioli
als tussengerecht, hoofdgerecht Zeebaars
gevolgd door Van Rossum’s Steak van Hollands rund en toe een heerlijke Tiramisu.
De menu’s zijn voor groepen tot 25
personen. Bent u met meer personen?
Geen probleem! We bespreken graag de
mogelijkheden met u.
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Pannetjes op tafel
35 per persoon

VR’s Proefplank
plank boordevol heerlijke streekproducten

VR’s Grillpan Vlees
3 soorten vlees met garnituren van eigen
boerderij en moestuin, verse friet
(ook vis in de pan, extra 5 per persoon)

Van Rossum’s BBQ
36.50 p. p., vanaf 15 personen
Van 1 april t/m 1 oktober 2019

VR’s Proefplank met brood op tafel
plank boordevol heerlijke streekproducten

Op de barbecue
Kippendijen met VR’s rub
Lams merques worst
Beefburger
Vis van de dag

Salade met gegrilde groenten
Tabouleh salade met geitenkaas en harissa
Frietjes met truffelmayonaise
Sauzen, tzatziki en VR’s bbq saus

Tiramisu
met rabarber
Uitbreiding op uw verzoek:
Gambaspies
VR’s Steak van Hollands rund
Oesters
én informeer voor meer...

VR’s toetjes op tafel
verrassingsplank met zoetigheden

Al onze wijnarrangementen zijn ook als
bob-arrangement te verkrijgen!
Wij houden uiteraard ook rekening met
diëten of allergieën, vegetariërs of geloofsovertuigingen.
Van Rossum wil weten waar producten vandaan komen. Zijn groenten en vlees komen
van zijn eigen boerderij en uit de streek.

6

Lunches

Borrel arrangementen *

Soep & Sandwiches 16.5 per persoon
Soep van de dag

‘Voordat je het weet is het zo gezellig dat je niet meer weg komt.’

huisgemaakt

Van Rossum heeft dat al vaker gehoord en beschouwt dat als een groot
compliment. Op je gezondheid!

Rijk belegde broodjes

Bourgondisch

divers belegd met streekproducten

Onbeperkt huiswijnen, bier, fris en binnenlands gedistilleerd, Van Rossum’s
popcorn, nootjes en olijven op tafel. Elk uur een ronde bittergarnituur. En op
tafel staat de bekende overheerlijke Van Rossum proefplank.

Bourgondisch 16.5 per persoon
Soep van de dag
huisgemaakt

‘Le Kroket’ rundvlees kroketten

2 uurs borrel, per persoon 26
3 uurs borrel, per persoon 32
Elk extra uur borrelen is per persoon 7

wit of bruin brood, grove mosterd-mayonaise, salade
of

U kunt de borrel zo uitgebreid maken als u wilt, kies uit:

VR’s Sandwich
wit of bruin brood, kip-kerrie salade,
spek van eigen varken, frisse salade
of

Salade Tabouleh
feta, rozijnen, gegrilde aubergine, Turkse yoghurt,
harissa

Oesters 2.5 per stuk
Brood met dip 2.75 p.p.
Kaasplankje 5 p.p.
Kaasbitterballen 2 stuks 2 p.p.
Garnalenkroketjes 1 stuks, 3,2 p.p.
Zakje verse friet met mayonaise 3.5 p.p.
Diverse pintxos (2 stuks per persoon) 5.5 p.p.
Celina de Léon 3.5 p.p.
Glas Bubbels 5.5 p.p.
2 extra luxe wijnsoorten (in overleg) vanaf 3 p.p.p.u.
Alle bieren van de tap 3 p.p.p.u.

* Het borrel arrangement is te reserveren vanaf 15 personen.
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Overnachten bij
Van Rossum Stadshotel
Na een heerlijke avond bij Van Rossum is er ook nog de
mogelijkheid om te blijven slapen in een van de luxe suites van ons Stadshotel.
Een uniek boutique hotel waar onder de robuuste
eikenhouten balken, ouderwetse Hollandse gezelligheid zich op een natuurlijke manier mengt met stijlvol,
hedendaags comfort en warme gastvrijheid.
De beste kamerprijzen boekt u rechtstreeks bij ons:
bel 0348 70 65 00 voor meer informatie.

Van Rossum Vergaderhuis
Uniek & inspirerend vergaderen.

Warm, inspirerend en huiselijk. Van Rossum Vergaderhuis! Functioneel vergaderen in stijl en klasse. Centraal in Nederland en midden in het historische centrum
van Woerden.
Naast eten, drinken en slapen kunt u bij Van Rossum ook vergaderen, alles onder
één dak. Van Rossum Vergaderhuis is een inspirerende en zeer comfortabele
ontmoetingsplaats. Onze historische omgeving is hartverwarmend, het uitzicht
op de grote kerk en het rijksmonument ‘het Arsenaal’, waar Van Rossum zelf in
gevestigd is, is adembenemend.
Het Vergaderhuis biedt plaats aan maximaal 20 personen en is van alle moderne gemakken voorzien. U beschikt zelfs over een eigen keuken met goedgevulde
koelkast en een ruim dakterras, welke ook als break-out ruimte gebruikt kan worden. De perfecte setting voor creatief en inspirerend vergaderen waarbij het u ook
culinair aan niets zal ontbreken!
Voorzieningen
- Ruimte tot 20 personen
- Wifi
- Plug & play systeem
- Flipover
- 2 flatscreens voor presentaties
- Conference call mogelijkheden
- Airconditioning
- Parkeergarage op 1 minuut afstand
Prijzen
Vergaderruimte huur
€325 dagdeel, maximaal 4 uur
€575 dag, maximaal 8 uur
per 2 uur extra: €200

Vergader-arrangement
€21 hele dag / €12.5 halve dag
- Onbeperkt koffie, thee en water
- Koekjes en handfruit op tafel
- Tony’s Chocolonely
- Wij brengen ’s ochtends en
’s middags een heerlijke
versnapering naar keuze.
Keuze uit de versnaperingen:
Appelkoek met slagroom
Cheesecake
Chocoladetaart
Carrotcake
Smoothie
Flammkuchen
Groente quiche
Soep
Broodje kroket

