Boterha m men (keuze uit wit, bruin of desem) ........................
Huisgemaakte eisalade van bio-eitjes
en tuinkers
- met gebakken spekjes en tuinkers
- met beenham, prei en dressing van bosuitjes
- met gerookte zalm en groene asperges

€ 7,95
€ 8,95
€ 9,95
€ 11,50

Carpaccio met kappertjes, Grana Padano,
pijnboompitjes en truffeldressing

€ 11,75

Festina Lenteburger met chorizo, manchego,
rode ui, aïoli en tomatenrelish

€ 12,75

Geroosterde kip met gegrilde courgette en
rucolamayonaise

€ 11,75

Geroosterde Boterhammen (keuze uit wit, bruin of desem) . ..
Hummus met geroosterde paprika en courgette,
€ 11,50
zwarte olijf, granaatappel, koriander en pijnboompitjes
(met feta € 12.50)
Boerentosti met beenham en boerenkaas met
mosterdmayonaise

€ 9,95

Pannetje roerei naturel
- met bosui en spekjes
- met bosui, groene asperges en Grana Padano
- met gerookte zalm en groene asperges

€
€
€
€

Feta met avocado, aardbei, radijs, geroosterde
pistache en aardbeibalsamico

€ 11,50

Gerookte zalm met wakamé, avocado, rode ui,
wasabicrunch en wasabidressing

€ 12,75

Naanbrood met gebakken halloumi, paprikafetaspread, avocado, spinazie, rode ui, pijnboompitjes,
granaatappel en harissadressing

€ 14,75

Voor de k inderen (tot 1 2 ja a r) ....................................................
Boterham jam of boterham kaas
Tosti ham & kaas
Wrap Nutella met banaan

Sa lades ......................................................................
Alle salades worden geserveerd met een dikke boterham en roomboter
(keuze uit wit, bruin of desem)

"Bettine" geitenkaas met aardbei, radijs, spekjes,
pistache en aardbeibalsamico (vega € 14,95)

€ 15,95

Merguez met kruidige couscous, geroosterde
paprika, dadels, amandel, bosui, granaatappel
en harrisadressing (vega met halloumi)

€ 16,95

Caesar salad met gegrilde kip, knoflookcroutons,
spekjes, bio-eitje, Grana Padano en caesardressing

€ 16,95

Gerookte zalm met gebakken gamba’s, rode ui,
€ 18,95
avocado, wakamé, wasabicrunch en wasabidressing

Festina Lunch (vlees, vis of vega)
7,95
8,95
9,95
11,50

Soep . .........................................................................
Huisgemaakte soep geserveerd met een dikke boterham
en roomboter (groot € 7,95 / klein € 4,50)

€ 3,75
€ 3,95
€ 4,95

€ 16,95

Soepje van de dag, 2 royaal belegde minibroodjes,
miniquiche en een kroketje

High Tea (vanaf 2 personen, prijs p.p. / vooraf reserveren)

€ 24,95

Royaal belegde broodjes, taartjes, quiche van
het seizoen, diverse zoete hééérlijkheden,
scones met dikke room en jam, onbeperkt thee

Ontbijt (tot 11.00 uur)
Twee scones met dikke room en jam

€ 6,50

Bananabread met yoghurt, honing en walnoot

€ 7,50

Geroosterde boterham met boerenkaas,
avocado, pomodori, gekookt eitje en tuinkers
(met spekjes € 11,75)

€ 10,75

Geroosterde boterham met gerookte zalm,
avocado, gekookt eitje en tuinkers

€ 11,75

Zoet ...........................................................................

Sappen & Zu ivel ......................................................

Koekje van eigen deeg (zie krijtbord)
Blondie van witte chocola en fruit
Bananabread
Courgettecake met limoentopping, kaneelsuiker
en walnoot
Noen’s appeltaart
Cheesecake

Melk
€ 2,75		
Soyamelk/havermelk
€ 3,50		
Chocolademelk
€ 2,95		
Verse jus			
- klein
€ 3,50
- groot
€ 4,35
Smoothie van verse jus met banaan
€ 4,95		
Schulp biosap tomaat
€ 3,50		
Appelaere appelsap
€ 3,50		
Perelaere perensap
€ 3,50 		
Ranja met een rietje
€ 1,75

Borrel

(v a n a f 14. 30 uu r)

€ 3,95
€ 3,95
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

.................................................

Nacho’s
Portie bitterballen
Borrelplank (vanaf 2 personen)

€ 8,75
€ 6,75
€ 17,75

Wa r me d ra n ken .......................................................
Espresso
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Flat white
Espresso macchiato
Latte macchiato
Coconut latte
Warme chocolademelk (gemaakt van
Tony’s Chocolonely karamel-zeezout)
Slagroom
Chai latte (cardemom, lemon grass of matcha)
Warme appeldrank met gember en kaneel

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,70
2,70
3,45
2,95
3,75
2,85
3,75
3,95
4,75

€ 0,60
€ 3,95
€ 3,95

T hee . .........................................................................
Div. soorten thee van Betjeman & Barton:
Ceylon, Earl Grey, Jasmijn, Tisane du Berger,
Rooibos, Eden Rose, Yunnan Vert,
Quatre Fruits Rouges

€ 2,70

Verse muntthee (met honing)
Verse gemberthee met sinaasappel en munt

€ 3,35
€ 3,75

Speci a le f risd ra n ken ..............................................
Naturfrisk biosap, kies uit:
elderflower of gingerjuice
Fentimans rose lemonade
Soof 100% natuurlijke limonades,
- Blauwe en zwarte bes, lavendel en appel
- Citroen, munt en appel
- Roos, kardemom, peer en appel
Soof met bruiswater (€ 3,75) of prosecco (€ 6,00)

€ 4,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Frisd ra n ken .............................................................
Coca Cola Regular, Zero
Sprite, Fanta Orange, Fanta Cassis
Bitter Lemon, Tonic, Gingerale
Chaudfontaine rood/blauw
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green

€
€
€
€
€
€

2,65		
2,65
2,85		
2,65		
3,25		
3,25

A lcohol ische d ra n ken .............................................

Wat gezel l ig d at je er b ent
Glutenvrij? Vraag naar de mogelijkheden! Niet alle ingrediënten zijn
op onze kaart vernoemd. Heeft u een allergie, meld het ons!
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Vedett extra blond
Vedett witbier
La Trappe dubbel
Leffe blond
Leffe blond 0%
Cielo Pinot Grigio Delle Venezie Rosé
"O" Sauvignon Blanc (Chili)
"O" Chardonnay (Chili)
"O" Cabernet Sauvignon (Chili)
Prosecco Treviso

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,75		
4,75		
4,75
4,75			
4,25			
4,50
4,50
4,50
4,50
5,75

Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag
9.30 – 17.00 uur ( keuken tot 16.30 uur)
Zon- en feestdagen gesloten

Markt 8 - 10
4701 PE Roosendaal
0165 – 85 72 53
info@eetboetiekfestinalente.nl

Wil je automatisch op de hoogte blijven?
Volg ons op social media.

eetboetiekfestinalente.nl
Lekker thuis genieten van onze gerechten?
Geef je bestelling telefonisch door en wij zorgen dat het klaar staat!

