Koffie

Thee

Vraag naar onze wisselende specialty koffie
Koffie
CAppuccino
Espresso
DubbeLe espresso
Espresso mAccHiAto
FLAt WHite
cortAdo
Koffie verkeerd
mocHA
LAtte mAccHiAto
CArAmeL Latte mAccHiAto
Pumpkin spice LAtte
BAbyccino
Warme melk met marshmallows,
speciaal voor de nog niet koffiedrinker!

2,75
3,25
2,75
3,5
2,8
4
3
3,5
4.3
4
4,3
4,3
1

ExtrA sHot espresso
ExtrA sHot Siroop
sLAgroom
DecAf
ALternAtieve meLk
Wij hebben haver, soja, kokos en amandelmelk

1
o,5
o,5
o,8
o,5

Verse tHee
- munt met honing
- gember en citroen
- sinaasappel met kaneel en steranijs

3,25

3
Losse tHee vAn Het gouden rAndje
Earl gray | witte jasmijn perzik | groene thee
rooibos | sinaasappelkruiden

Limonade en Sap
1oo% nAtuurLijke HomemAde
LimonAde vAn Soof
- wortel, gember en appel
- blauwe en zwarte bes, lavendel en appel
- citroen, munt en appel
- zoete aardappel, kaneel en appel
- roos, kardamom, peer en appel

3,5

kinderrAnJA
Fritz-KoLA
Fritz-KoLA LigHt
CHAriTEA ICe TEA. Rooibos, groen, zWArt
Bru bruisend of pLAt

1,5
2,85
2,85
3,5
2.85

Ken je boer Kees al? Hij zorgt samen met zijn
jersey koeien elke dag voor verse, extra romige, melk.
Op zijn boerderij in Agelo hebben zijn koeien alle
ruimte en heeft Kees zijn eigen melkfabriek. En
zo zorgt hij ervoor dat de melk die gister nog op de
boerderij was, vandaag al bij Rosy’s is!

AppeLsAp
perensAp
superVerse SinAAsAppeLsAp
SmootHie van de dag

2,85
2,85
4
4

Warme dranken

Iced LAtte
optioneel: slagroom en caramel + 0,8

goLden miLk
4,3
Een homemade kruidemix van kurkuma, kaneel,
gember en kardamom.
Lekker met amandelmelk en agavesiroop!
CHAI LAtte
Dirty CHAI
Chai latte met een shot espresso

3,5
4,5

CHocoLAdemeLK
3,5
In melk, puur of wit
met echte Callebaut chocolade en marshmallows

Yskoffie
Rosy’s iced espresso
Shot espresso met amandelsiroop
optioneel dubbel: + 1,Iced cAfe Bombon
Shot espresso met gecondenseerde melk
optioneel dubbel: + 1,iced espresso tonic
Espresso met tonic en limoen
AffogAto
Vanille ijs met caramel, amandel en espresso

4
3

3

3,8
4

Ontbijt of lunch

Sweets and Pastries

YogHurt met eigen grAnoLA
Met vers fruit en maple syrup

7,5

WisseLende TAART en PAstries

vAnAf 3

sunny SmootHieBoWL
Van mango, passievrucht en limoen.
Met granola en vers fruit

7,5

Benieuwd wat wij vandaag allemaal hebben
gebakken? Kijk vooral even op de bar!!

WenteLteefjes vAn suikerbrood
Net uit de pan, met vers fruit
optioneel: slagroom + 0,5

8

Op zoek naar vegan sweets? Vraag naar
de mogelijkheden.

Hot Dog Rosy StyLe
2 worstjes van Slagerij Nijboer
Met zuurkool, ingelegde rode uitjes,
mosterd, mayonaise en ketchup

8,5

sALAde BUFFELmozAreLLA,
TomAAT en HomemAde pesto
Mozarella van de Buffalo Farm Twente.
Met sinaasappel, pistache, chiogga biet, munt
en balsamico. optioneel: rauwe ham + 1,5

8,5

Vegan gerechten

Allergiën of dieetwensen? Vertel het ons!
WiL je tHuis ook genieten van WAt Lekkers?
DAt kAn! ALLe gerecHten en SWeets zijn ook
to-go mogeLijk.

Onze leveranciers

wist je dat wij voor veel van onze prodcuten
samenwerken met lokale leveranciers.

Dikke plak brood van bakker Oonk
itALiAAnse rAuWe HAm met pArmezAAN
Met homemade zongedroogde tomaatjes,
munt en balsamico

8

ToNIJNSALADE vAn mijn moeder
Met rode ui en sinaasappelzest
optioneel: kaas uit de oven + 1,-

8

oude kAAS
Met appelstroop en vijg

7,5

smAsHed AvocAdo en zALm
Dagverse zalm van Romy’s vis.
Met honing, dille, chili en frisse
limoencréme

8,5

PindAkAAs en BAnAAn
Met kokos, amandel en maple syrup

6,75

Hummus met gegriLde pAprikA
Met komkommer, radijs, alfalfa en olijfolie

8

Voor de kids
Een plak brood met pindakaas, humu,s, jam
of avocado

3,5

Voor onze dikke plakken brood maken wij gebruik van
de lekkere ruwe bolster broden van Bakkerij Oonk.
k.
Om de hoek en elke dag vers. En ze hebben ook de
lekkerste suikerbroden voor onze wentelteefjes.
Romy’s en Rosy’s, dat klinkt al gezellig. In haar
kraam aan het van Heekplein verkoopt ze de lekkerste
vis. Ze zorgt ervoor dat wij iedere dag de beste zalm
krijgen.
Voor de beste hotdogs gaan wij altijd langs bij Andre
van Slagerij Nijboer.
Nijboer. Hij heeft zijn eigen vee en zo
zijn wij zeker van de meest verse worstjes.
Op het van Heekplein zit kaashandel Borghuis.
Borghuis.
Iedere week komen ze bij ons langs om te zorgen dat
er weer genoeg kaas is. En met al 40 jaar ervaring,
hoeven wij over kwaliteit niet te twijfelen.
WIFI - WAcHtWoord
1L ekkerk opjek offie
Rosy’s EnscHede
VAn LoensHof 86, EnscHede
WWW.rosys.nL
DinsdAg t/m ZAterdAg 1o.oo tot 17.oo
ZondAg 12.oo tot 17.oo

