
WARME DRANKEN 
thee 
diverse soorten uit de theedoos    € 2,40 
verse muntthee met honing     € 3,50 

koffie 
espresso       € 2,40 
café crème       € 2,40 
cappuccino       € 3,00 
latte macchiato      € 3,80 
koffie verkeerd      € 2,60 
warme chocolademelk     € 3,00 
warme chocolademelk met slagroom    € 3,50 

special coffee 
irish | spanish | italian | kiss of fire    € 6,50 

voor bij de koffie 
diverse soorten vers gebak uit de vitrine   € 3,30 
toef slagroom       € 0,50 

KOUDE DRANKEN 
melk | karnemelk      € 2,50 
chocomel | fristi      € 3,00 
chaudfontaine plat | bruisend     € 3,00 
frisdrank       € 3,00 

appelsap | tomatensap     € 3,00 
vers geperste jus klein     € 3,50 
vers geperste jus groot     € 4,90  



ALCOHOLISCHE DRANKEN 
bier van de tap 
vaasje        € 3,00 
pint        € 5,50 

bier op fles 
palm belgisch speciaalbier     € 3,50 
hoegaarden witbier      € 3,50 
amstel malt bier      € 3,10 

wijn 
glas huiswijn zoet | droog | rosé | rood   € 4,00 
fles huiswijn zoet | droog | rosé | rood    € 19,50 
prosecco bottega d.o.c. piccolo flesje    € 7,90 

mixdrankjes 
binnenlands gedistilleerd met fris    € 7,00 
buitenlands gedistilleerd met fris    € 7,50 

BITTERGARNITUUR 
warm 
bitterballen 8st      € 6,50 
butterfly gamba’s 8st      € 7,50 
japanse krokante kip 8st     € 7,50 
bittergarnituur 14st      € 9,50 



LUNCHKAART 
ciabatta wit of volkoren 
jonge kaas       € 4,75 
oude kaas       € 5,00 
warme beenham met honing mosterd saus   € 6,25 
verse tonijnsalade      € 6,25 
met paprika, kappertjes, zoetzure rode ui en basilicum 
gegratineerde geitenkaas     € 6,50 
met rucola, pecannoten en honing mosterd saus 

uitsmijters op wit of volkoren brood 
naturel        € 7,25 
kaas of ham       € 8,25 
kaas en ham       € 9,25 

panini van de grill 
kaas        € 4,50 
kaas en ham       € 5,00 
 
huisgemaakte soepen 
tomatensoep met parmezaan croutons   € 5,50 
zaanse mosterdsoep met parmezaan croutons  € 6,25 

ROX’ specials 
twee kroketten met mosterd op wit of volkoren brood € 6,75 
thaise kip met oosterse groenten en brood of frites  € 9,50 
twaalfuurtje! onze specials met een tomatensoepje  € 12,50 

kids 
kroket met frites, appelmoes en een surprise   € 8,50 
frikandel met frites, appelmoes en een surprise  € 8,50 
kipnuggets met frites, appelmoes en een surprise  € 8,50 

kijk eens op het krijtbord voor onze dagspecials  



DINERKAART 
 
om te delen 

turks brood met tapenade voor 2 pers    € 5,50 

warme gerechten  
 
best burger*        € 18,50 
met truffel mayonaise, tomatensalsa,  
uiencompote en frisse salade  

saté next level*       € 18,00 
mals gemarineerde kipsaté met verse oosterse groenten,  
licht pittige saté saus, atjar, kroepoek en seroendeng 

vegetarische bolognese di mario    € 16,50 
penne met verse tomatensaus, noten en parmezaan  

frisse salade met krokante geitenkaas    € 14,75 
met noten, croutons, frisse kruidendressing en honing  

*deze gerechten serveren we met verse frieten en mayonaise  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