
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Flat white
Cortado
Koffie verkeerd
Mocha met slagroom
Latte macchiato
Caramel latte met slagroom
Pumpkin spice latte met slagroom
Cappuccanella
Een cappuccino met kaneelsuiker door de 
schuimlaag
Babyccino
Warme melk met marshmallows,
speciaal voor de nog niet koffiedrinker!

Extra shot espresso
Extra shot siroop
Slagroom
Decaf
Alternatieve melk
Wij hebben haver, soja, kokos en amandelmelk
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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. Zo zorgt hij dat 
de melk die gister nog op de boerderij was, vandaag 
al bij Rosy’s is!

Golden Milk
Een homemade kruidemix van kurkuma,  
kaneel, gember en kardamom. Lekker met 
amandelmelk en agavesiroop!
Chai latte
Dirty chai
Chai latte met een shot espresso
Warme chocolademelk
In melk, puur of wit met echte Callebaut 
chocolade en marshmallows

Koffie
Verse thee
- munt met honing
- gember en citroen
- sinaasappel met kaneel en steranijs

Thee van ‘Het gouden randje’
Earl gray | witte jasmijn perzik | groene thee
rooibos | sinaasappelkruiden

100% Natuurlijke homemade
limonades 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

Kinderranja
Fritz-Kola
Fritz-Kola light
Charitea ice tea
Rooibos, groen of zwart
Bru bruisend of plat 

Appelsap van Appelaere
Perensap van Perelaere
Superverse sinaasappelsap
Smoothie van de dag
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Limonade en sap

Warme dranken Iced latte
optioneel: slagroom en caramel + 0,8
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
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Classic caprese
De combinatie van tomaat, mozzarella en
basilicum kan niet missen. Met buffelmozzarella 
uit Denekamp, pistache, balsamico en cress.

Oude kaas en appelstroop
Een klassieke maar o zó lekkere combinatie 
afgemaakt met de zoete smaak van vijg!

Smashed avocado en verse zalm
De absolute favoriet bij Rosy’s! Dagverse zalm 
van Romy’s vis, honing, chillivlokken, sesam en 
een frisse limoencréme.

Pindakaas banana
De perfecte zoete combinatie op je brood! 
100% pindakaas, banaan, kokos, kaneel, 
amandelen en ‘maple syrup on top’!

Italiaanse ham en parmezaan
Ciao bella! Lekkere rauwe ham met homemade 
zongedroogde tomaatjes, munt, balsamico en 
natuurlijk parmezaanse kaas! 

Tonijnsalade van mijn moeder
Iedere dag vers uit de keuken van Rosy’s 
moeder! Homemade tonijnsalade met appel, 
kappertjes, rode ui en sinaasappelzest. 
Optioneel met kaas uit de oven + 1

Hummus en gegrilde paprika 
The best vegan combo! Romige hummus samen 
met lekker veel groenten! Bladspinazie, paprika, 
chioggia biet, komkommer en alfalfa. 

Geitenkaas met peer
Fresh from the oven! Gesmolten geitenkaas met 
schijfjes peer, amandelen, walnoten, honing,
pompoenpitten en sinaasappelzest.

Dikke plak brood met beleg
Voor de grote honger van de kleintjes! Een dikke 
plak brood met pindakaas, hummus, jam of 
avocado!

Dikke plak brood van bakker Oonk

Voor de kids
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Yoghurt starter 
Begin de dag goed met deze rijkelijk gevulde 
yoghurt. Met homemade granola, honing, lekker 
vers seizoensfruit en kleurrijke fruit coulis.

Banana chocolate bowl 
Een gezond chocolade ontbijt? Dat kan! Een 
bomvolle smoothiebowl van cacao, banaan 
en 100% pindakaas. Met homemade granola, 
kokos en vers fruit.

Sugar french toast 
De classic wentelteefjes maar dan op de Rosy’s 
manier! Gemaakt van suikerbrood, afgemaakt 
met vers fruit, kokos en poedersuiker. Gelijk uit 
de pan, op je bord! 

Hot Dog Rosy’s style 
Streetfood on a plate. Met worstjes van Slagerij 
Nijboer. Afgemaakt op de streetfood way met 
zuurkool, ingelegde rode uitjes, geroosterde 
uitjes en natuurlijk mosterd, mayo én ketchup!

Beet and goat salad
Waanzinnig lekker! Mandarijn, bietjes en  
geitenkaas zijn de ideale combinatie. Getopt 
met walnoten, chioggia biet en een dressing van 
sinaasappel, appelcider, olijfolie en dragon.
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Ontbijt, lunch en alles ertussenin

Wisselende taart and pastries
Benieuwd wat wij vandaag allemaal hebben 
gebakken? Kijk vooral even op de bar!!

Op zoek naar vegan sweets? 
Vraag naar de mogelelijkheden.

Sweets and Pastries
Vanaf 3

Onze leveranciers
Wist je dat wij voor veel van onze producten
samenwerken met lokale leveranciers?

Voor onze dikke plakken brood gebruiken wij de ruwe 
bolster broden van Bakkerij Oonk. Om de hoek en 
elke dag vers. En ze  hebben ook de lekkerste 
suikerbroden voor onze wentelteefjes.

Romy’s vis 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 Hot Dogs gaan wij altijd langs bij 
Andre van Slagerij Nijboer. Hij heeft zijn eigen vee en 
zo zijn wij zeker van de meest verse worstjes.

Op het van Heekplein zit Kaashandel Borghuis.
Iedere week komen ze bij ons langs om te zorgen 
dat er weer genoeg kaas is. Met al 40 jaar ervaring, 
hoeven wij over kwaliteit niet te twijfelen.


