Toetjes/ Desserts
VR’s Dessertplank vanaf 2 personen - heerlijk om te delen 10 p.p.
VR’s Dessert platter - from 2 persons - great to share

Van Rossum’s
Dinerkaart

Gemarineerde peer
- perenijs - perencrumble - vijgensiroop 8
Marinated pear - pear ice cream - pear crumble - fig syrup
Tiramisu Trif le - koffie - tia maria - mascarpone 7.5
Tiramisu trifle - coffee - tia maria - mascarpone
Crème Brûlée - klassiek - vanille ijs 7.5
Crème Brûlée - classic - vanilla ice cream
Mandy’s Kaasplankje 12.5
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
Rich pie slices from 4 - daily selection in our display case
Bonbons - vier verrukkelijke bonbons 4
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, diner, walking dinner of
borrel bij Van Rossum terecht.
Ook op zakelijk gebied heeft Van Rossum vele
mogelijkheden in zijn Stadshotel en Vergaderhuis.
Voor meer informatie kijk op onze website
www.vanrossumwoerden.nl of kunt u contact opnemen met
onze sales afdeling sales@vanrossumwoerden.nl

Van Rossum werkt zo veel mogelijk met pure, eerlijke streekproducten en
groenten en vlees van zijn eigen boerderij
Van Rossum works with honest-to-goodness local ingredients, with vegetables
and meat from his own farm.

BOERDERIJ

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

BOERDERIJ

Voorgerechten/ Appetizer
Brood van onze Stadsbakkerij
5.5
VR’s kruidenboter - olijfolie eerste persing - zeezout
Traditional Local Bread - VR’s herb butter - olive oil - sea salt
Creuses Oesters 15/27.5
6 of 12 stuks - citroen - frambozenazijn met sjalotten
Oysters - 6 or 12 pieces - lemon - raspberry vinegar with shallots
Pompoensoep
7 - gele curry - komkommer yoghurt
Pumpkinsoup - yellow curry - cucumber yogurt
Soep van de dag 7 - vraag onze medewerkers
Soup of the day - Van Rossum knows what...
Terrine van Eend 14
brioche - vijg - acetostroop - cornichons
Duck terrine - brioche - fig - aceto syrup - cornichons
Carpaccio van Hollands rund 13
spekjes - pijnboompitten - truffelmayonaise - Parmesan cracker
Carpaccio - bacon - pine nuts - truffle mayonnaise - Parmesan cracker
Oosters gerookte Zalm 13
wasabi crumble - zeewier - sesam - saffraanmayonaise
Oriental Smoked Salmon - wasabi crumble - seaweed - sesame
saffron mayonnaise
Salade Riche 16
Bawykov zalm - coquille - gamba - biet - aardappel - hoeve eitje saffraanmayonaise
Riche Salad - Bawykov salmon - scallop - king prawn - beetroot - potato farm egg - saffron mayonnaise
Salade van Wilde Bospaddenstoelen
12
gebakken polenta - krokante knof look - Parmezaan - waterkers
Wild Forest Mushrooms salad - fried polenta - crispy garlic - Parmesan watercress
Salade van Geroosterde Oerwortels
11
geitenkaas - hazelnoten - dressing van wortel en gember
Roasted Coloured Carrots Salad - goat cheese - hazelnuts - dressing of
carrot and ginger

Pannen op Tafel
3 gangen 37 p.p. - vanaf 2 personen
3 courses 37 p.p. - for 2 or more.

VR’s Proefplank
charcuterie - boerenkaas - dips - brood - VR’s kaaskrokantjes
Bawykov zalm
VR’s Tasting Platter - cold meats, locally-produced cheeses - dips - bread
VR’s cheese crisps - bawykov salmon
--VR’s Grillpan Vlees
tournedos - scharrelkip - specialiteit van de dag seizoensgroenten - verse friet
VR’s Meat Grill - tournedos - free-range chicken special of the day - seasonal vegetables - fresh fries
--VR’s Dessertplank - heerlijk om te delen
VR’s Dessert platter - great to share

Hoofdgerechten/ Main dishes
Tournedos - van Dubbeldoel koeien 28
uiencompote - madeira jus - seizoensgroenten - verse friet
Tournedos - onion compote - madeira gravy - seasonal vegetables
fresh fries
Hollandse Scharrelkip 19
geschroeide citroen - groene salade - verse friet - Ed saus
Dutch free-range chicken - seared lemon - green salad - fresh fries Ed sauce
VR’s Grillpan Vlees 26 per persoon - per 2 personen
tournedos - scharrelkip - specialiteit van de dag seizoensgroenten - verse friet
VR’s Meat Grill - for 2 or more - tournedos - free-range chicken special of the day - seasonal vegetables - fresh fries
Kabeljauw 23
kappertjesboter - seizoensgroenten - zwarte pasta
Codfish - caper butter - seasonal vegetables - black pasta
Vis van de Dag - dagprijs - vraag onze medewerkers
Catch of the day - Van Rossum knows what...
Truffelrisotto 19
bospaddenstoelen - doperwten - Parmesan crackers
Truffle risotto - forest mushrooms - peas - Parmesan cracker
Linzencurry
19
naanbrood - harissa raita - romanesco - koriander - amandelen
Lentil curry - naan bread - harissa raita - romanesco - coriander - almonds

Van Rossum’s Menu
3 gangen 39 p.p. - 4 gangen 45 p.p. - vanaf 2 personen
3 courses 39 p.p. - 4 courses 45 p.p.- for 2 or more.

Carpaccio van Hollands rund of Oosters gerookte Zalm
of Salade van Wilde Bospaddenstoelen
Carpaccio from Dutch beef or Oriental Smoked Salmon
or Wild Forest Mushrooms salad
--Soep van de dag
Soup of the day
--Tournedos van Dubbeldoel koeien of Vis van de Dag of Linzencurry
Tournedos from Dual purpose cows or Catch of the day or Lentil curry
--Tiramisu of Mandy’s kaasplankje (supp. € 3.5)
Tiramisu or Mandy’s cheese platter (supp. € 3.5)

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

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!

