ONZE AFHAALDIENST
Alle dagen van de week (ook dinsdag en woensdag) enkel ’s avonds tussen 17u en 19u,
uitgezonderd zaterdagavond van 17u tot 20u en zondagmiddag tussen 11u en 13u. Bestellingen
worden doorgegeven via het e-mailadres info@rostemuis.be (en zijn in orde na bevestiging) of
via 09/379 85 60. Bij een bestelling vermeldt u uw gewenste gerechten en aantal, het uur
waarop u ze komt halen en een telefoonnummer.

VOORGERECHTEN
- Tomaat garnaal €12,00
- Rundscarpaccio €12,00
- Garnaalcocktail €12,00
- Scampi’s in de currysaus (6 stuks)** €12,00
- Scampi’s met kruidenboter ( 6 stuks )**€12,00

HOOFDGERECHTEN
- Scampi’s in de currysaus (9 stuks)** €15,00
- Scampi’s met kruidenboter ( 9 stuks )** €15,00
- Vispannetje met puree* €18,00
- Kabeljauwhaasje met puree* €20,00
- Spaghetti €12,00
- Stoverij met frietjes €12,00
- Paling in ’t groen, provençaal, room, dragon met frietjes** €22,00
- Paling op Sentse wijze of van de chef met frietjes** €24,00
- Gegrild varkenshaasje (voor 2 personen) met frietjes en champignonsaus/pepersaus* €30,00
- Chateaubriand (voor 2 personen) met frietjes en champignonsaus/pepersaus* €40,00
- Gamba’s met kruidenboter (specialiteit)* €20,00
- Asperges op zijn Vlaams met puree*** €18,00
- Asperges op Sentse wijze met puree *** €18,00

Gerechten met een sterretje (*) moeten nog +/- 20 minuten in een heteluchtoven (180°C,
voorverwarmd). De inbegrepen frietjes zijn voorgebakken.
Gerechten met twee sterretjes (**) opwarmen tot gewenste temperatuur op een laag vuurtje
(af en toe roeren om aanbranden te voorkomen). Dit geldt ook voor de champignon- en
pepersaus
Gerechten met drie sterretjes (***) opwarmen in de microgolf voor +/- 4 minuten

DESSERTS
- Chocomousse €5,00
- Tiramisu €5,00
- Panna cotta €5,00

EXTRA’S
- Portie koude groenten (2 à 4 personen) €5,00
- Droge worst groot €10,00/ klein €5,00 kwestie van de traditie in ere te houden

Nog enkele opmerkingen van algemeen belang:
- Gelieve zelf een draagtas of -bak mee te nemen om uw gerechten in mee te nemen.
- Gelieve uw aangegeven tijd te respecteren en dus zeker op tijd te komen.
- Bij afhaling worden er ter plaatse duidelijke instructies gegeven omtrent de veiligheid en
de gezondheidsmaatregelen. Deze dienen strikt nageleefd te worden.
Dank u en tot snel,
Team Roste Muis

PS: blijft in a kot als ge ziek zijt

Al onze palinggerechten kan je ook verkrijgen
bij slagerij Nicolas te Watervliet ( tijdens zijn
openingsuren )
09/379 74 32

