
 

L U N C H  G E R E C H T E N  

Croque Madame 

klassiek Franse tosti met bechamelsaus 
en een gebakken ei 

14,50 

 

Franse omelet 

met tomaat, Parmezaanse kaas en 
basi l icum op meergranen desembrood 

12,50 

 

Salade ‘De Rozentuin’ 

gebrande avocado, Hollandse kropsla, 
rode ui ,  cornichons, amandelen, 

gedroogde tomaat en dressing van 
groene kruidenmosterd 

16,50 

 

 

V O O R G E R E C H T E N  

6 Zeeuwse creuse oesters 

klassiek geserveerd met rode wijnazi jn, 
sjalot en citroen 

27,00 

 

Huisgerookte Noorse zalm 

geserveerd met mierikswortelcrème, 
rode ui ,  kappertjes, citroen en toast 

18,50 

 

Klassieke steak tartare 

met eidooier, ui ,  kappertjes, cornichons, 
petersel ie, tomatenketchup en mosterd 

17,50 

 

Terrine van ganzenlever 

met pekelvlees van Drents Weiderund 
en compôte van mispels uit de tuinen 

van De Havixhorst 

28,50 

 

 

 

H O O F D G E R E C H T E N  

Zalm van onze Oklahoma Smoker 

met aardappelmoussel ine, venkelsalade 
en remouladesaus 

21,50 

 
Groene asperges 

gegri ld op de Oklahoma Smoker met 
risotto, waterkers, Parmezaanse kaas en 

dressing van citroen en oregano 

19,50 

 

Gekonfi jte eendenbout 

met gebakken witlof en jus met honing 
en sinaasappel 

22,50 

 

Ribeye van Hollands kalf 

gebraden met Beurre maître d’Hôtel en 
groene asperges 

24,50 

 

S U R P L U S  

Huisgesneden pommes frites met 
mayonaise 

5,00 

Frisse gemengde salade met tomaat 

3,00 

Ambachtel i jk brood met boter 

3,00 

 

 

 

 

Onze gerechten kunnen al lergenen 
bevatten. 

Graag informeren wi j  u  

(Al lergenenwet 13.12.14)



D E S S E R T S  

Hollandse aardbeien 

met mousse van rabarber, mascarpone 
en sorbeti js van rabarber 

12,50 

 

Witte chocolademousse 

met frambozen, krokante havermout en 
vanil le-roomijs 

12,50 

 

Selectie regionale en nationale kazen 

met compôte van mispels uit de 
tuinen van De Havixhorst en 

kletsenbrood 

17,50 

 

 

M E N U  L A  R O S E R A I E  

3-gangen menu                              
met keuze hoofdgerecht 

39,50 

 

Schuimige soep van doperwten         
met crostini van desembrood en 

serranoham 
en 

Zalm van onze Oklahoma Smoker     
met aardappelmousseline, venkelsa lade 

en remouladesaus 
óf 

Ribeye van Hollands kalf 
gebraden met Beurre maître d’Hôtel en 

groene asperges 
óf 

Groene asperges 
gegri ld op de Oklahoma Smoker met 
risotto, waterkers, Parmezaanse kaas  
en dressing van citroen en oregano 

en 
Hollandse aardbeien 

met mousse van rabarber, mascarpone  
en sorbeti js van rabarber 

 

 

 
 

Welkom in De Rozentuin! 

Deze zomer bieden we u de     
mogeli jkheid om te dineren op het 

mooiste plekje binnen de gracht van     
ons landgoed. 

De kaart is nét even wat anders.        
Geen 7-gangen, maar een aantal 

klassieke Franse bistro gerechten á la 
carte. Goed eten, goede wijn, 

professionele service en heerl i jke 
gerechten voor een eerl i jke pri js .  

 
Zoals altijd; u waant zich                  

als een god in Frankrijk Drenthe! 

 

 

 

Scan de QR 

voor onze apérit iefkaart: 

 
 

onze wijnen: 

 
 

óf onze digestieven: 

 
 


