Ross Lovell Thuisbezorgd
Ook na 1 juni blijven wij bezorgen en kunt u dus gebruik blijven maken
van onze diensten. U kunt bij ons diner en lunch a la carte bestellen, maar
ook high tea, BBQ-pakketten, wijnen en nog veel meer.

Gratis bezorging vanaf €40,00 in een straal van 10 kilometer vanaf
Rijsoord en/of Krimpen anders €5,00 bezorgkosten.

Rijsoord:
0180-420 996
info@rosslovell.nl

Krimpen:
0180-594 949
krimpen@rosslovell.nl

A la carte - Voorgerechten

A la carte - Hoofdgerechten

Oesters €2,50 per stuk

Gebakken zalmfilet €17,50
Met asperges, zeekraal,
peterselieaardappel, ei en saus va
Champagne

Cheviche van zeebaars €10,00
Met picalilly en wortelgarnituren
Watermeloen met geitenkaas €7,50
Kruidensla en honing
Carpaccio met truffelcreme €7,50
En koekje van parmezaan en rucola
Kalfsstaartstuk €10,00
Met avocado witlofsalade en walnoot
Gerookte zalm €10,00
Met gamba’s en zoetzure groente

Fruits de mere
€99,50 per 2 personen
Dag van tevoren bestellen
Hele kreeft
6 oesters

Gegrilde mul €19,50
Met mosselen, doperwten, munt en
kerriesaus
Hele kreeft €27,50
Met jonge groente en schelpjes
Rib-eye €19,50
Met zoete aardappel, taartje van
tomaat, courgette, thijm en rode ui
Gemarineerde kippendij €17,50
Met citroen en saffraan en risotto met
dragon

Heerlijke broodjes
Keuze uit pistolet wit of bruin €5,00
per stuk

Schelpjes
2 krabpoten

- Gerookte zalm met kerriemayonaise

Gamba’s

- Carpaccio met parmezaan, rucola en

Garnalen

pijnboompitten

Heerlijke sausjes

- Vitello tonato

Brood met smeersels

- Filet american met uitjes
- Eiersalade met truffel
- Kroket met mosterd
- Gezond, ham/kaas, ei en rauwkost

Desserts
Kaasplateau met garnituur €10,00

Wijnen bestellen

Lemoncurd met aardbei, bastogne
€7,50
Chocoladetaartje met karamel €7,50

Ook kunt u heerlijke wijnen bij ons
bestellen, voor meer informatie over
welke wijnen beschikbaar zijn,
kunt u kijken op:

Creme brullee met frambozen €7,50

www.rosslovell.nl/wijnenkopen

Menu
3 gangen keuzemenu voor €35,00 p.p.
Brood met smeersels

Voorgerecht
Zalmtartaar met crème fraîche en bieslook
of
Rundertartaar met knoflook croutons, rucola en truffelcrème

Hoofdgerecht
Rumpsteak met buikspek, rode biet, appel, korennaar asperges
en jus van rode wijn
of
Gebakken dorade met mosselen, gebakken asperges,
doperwten, witlof en saus kerrie

Dessert
Citroen crème met aardbeien en gelei van aarbeien

Bezorging
Gratis bezorging vanaf €40,00 in een straal van 10 kilometer vanaf
Rijsoord en/of Krimpen.
Anders €5,00 bezorgkosten.

Rijsoord:
0180-420 996
info@rosslovell.nl

Krimpen:
0180-594 949
krimpen@rosslovell.nl

