D I N E R
v o o r g e r e c h t e n
huisgebakken brood
met gedroogde tomatenboter en hummus

4.75

18.00
Delicatessen “Rossio”(2 perS)
wisselende selectie van huisgemaakte gerechtjes
steak tartaar
10.50
met Manchego en gerookte knoflookmayonaise
Coquille, mosselen en garnalen
met limoen-aïoli, crostada en tomatensalsa

11.50

Crostada met Spaanse geitenkaas
geroosterde paprika en basilicum

9.50

Rauwe gemarineerde zalm
met avocado en radijs

9.50

Verse vissoep
met schelpdieren en garnalen

9.50

hoofdgerechten
Gegrilde kalfslende met cabrales
18.50
hazelnootcrumble en groene asperges.
Wijnsuggestie: Verdejo, Rioja, Quinta da Alorna
Zeeduivel met kokkels
saffraan en peterselie.
Wijnsuggestie: Albarino, Quinta da Alorna

21.00

Gebakken Bavette
met knolselderij mousseline en sjalottenjus
Wijnsuggestie: Pago de Cirsus, Rioja

21.00

Hele zeebaars uit de oven
18.50
met knoflook, tijm en gesmoorde tomaatjes.
Wijnsuggestie: Verdejo, Quinta da Alorna, Albarino
19.50

Crepinette van lam

soep van de dag

dagprijs

s u p p l e m e n t e n
verse friet
met huisgemaakte mayonaise

3.75

gemengde salade klein of groot

Gebakken bloemkooltartaar
17.50
met Romesco, Manchego, rucola en pita
Wijnsuggestie: Verdejo, Portal da Aguia, Albarino
gebakken garnalen
met knoflook, rode peper en peterselie.
Wijnsuggestie: Portal da Aguia, Albariño

17.50

4.50/6.50

Gefrituurde Spaanse rijstballetjes
met gerookte paprika-aïoli

6.50

Gegratineerde witlof
met gorgonzola, room en walnoten

6.50

Veldsla salade met feta
tomaat, komkommer en granaatappel

7.50

Een supplement is voldoende voor twee personen.

Rossio serveert elke dag een

“Plato del Dia” voor 12,50 euro. En een
driegangen-weekmenu voor 32,00 euro.

koffie

met voorjaarsgroenten en rozemarijn
Wijnsuggestie: Rioja, Grandes Quintas
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huisgemaakt ijs 3 bolletjes

7.50

Pudim Flan
met caramel, vanille en sinaasappel

7.50

Rozijnen ganache met crumble en kokosijs

8.50

wisselende taart

. . .

kazen met vijgenbrood en mosterdfruit

9.25

limoncello, mirto
ijskoude Italiaanse likeur
dessertwijn AUreo 1954 echt uit 1954!

diner

4.10
6.00

bar

witte wijn
3.80/22.00
“Poema” verdejo
Rueda, Spanje. Verdejo. Perzik,
framboos en witte bloesem.
4.00/23.00
“Portal da Aguia“
Tejo, Portugal. Fernão Pires, Arinto,
Sauvignon Blanc, Marsanne. Bloemig
en zacht. Met een klein zuurtje.
“Quinta da Alorna”
4.60/27.00
Tejo,Portugal. De rijping van
Chardonnay en de zuurgraad en versheid van Arinto. Hout en frisheid.

D

“Vale Perdido”
3.80/22.00
Lisboa, Portugal. Castelão,
Camarate,Touriga nacional, Syrah.
Rijp fruit, hout en vanille.
4.00/23.00
“Pago de Cirsus”
Navara, Spanje. Tempranillo, Merlot, Syrah. Eikenhout, vol en heerlijk
Spaans.
4.60/27.00
“Grandes Quintas”
Douro vallei, Portugal. Touriga Nacional, Tinto Cão, Touriga Franca, Tinta
Roriz. Rijpe bessen, kruidig en toch fris
“LAN” Rioja
5.80/34.00
Rioja, Spanje. Tempranillo. Smaakvol,
eikenhout, zon op je tong.
“Riso”
5.80/34.00
Alentejo, Zuid-Portugal. Touriga
Nacional, Syrah, Alfrocheiro, Sousão.
Heerlijke balans van houttonen en rijp
fruit.

rose
“Casal de Ventozela”
4.10/24.00
Vinho verde Rosé. Minho, Portugal.
Espadeiro. Fris en fruitig.

A

glaasje cava
aperol spritz / limoncello spritz
rebujito: sherry, sprite, munt en ijs
agua de valencia: cava, versewhisky
jus d’orange en ijs
Tinto de Verano: rode wijn, sprite, ijs, citroen
port tawny “quinta de marrocos”
averna amaro siciliano, campari , ricard
crodino, bruiswater, sinaasappel en ijs (0.0 %)

fris

K

pellegrino
pellegrino
pellegrino
pellegrino

aranciata
aranciata rossa
chinotto
limonata

verse jus d'orange
overige frisdranken

3.50
3.50
3.50
3.50
3.30
2.60

mineraalwater
Marie-Stella-Maris
bruisEND/plat 750 ml

5.50

koffie
koffiffiie, espresso
dubbele espresso
latte macchiato
cafe macchiato
cortado
cappuccino, koffiffiie verkeerd
CARAJILLO: espresso, brandewijn
steranijs en sinaasappel
thee
verse muntthee, gemberthee
irish coffee e.d.

2.30
3.20
3.30
2.60
2.60
2.70
5.00

jupiler pils
hertog jan pils
wisselende tapbieren

2.60
2.80
. . .

BIER OP FLES
leffe blond
leffe bruin
leffe tripel
duvel
vedett blond
vedett extra white
vedett ipa
jupiler (0.0 %)
wisselende fl ffllesbieren

4.30
4.30
4.80
4.50
4.10
4.20
4.20
2.70
. . .

whisky

Jameson, four roses
jack daniels, glen grant
2.50
chivas regal, laphroaig
3.35
6.60

4.10
4.50
5.20

gedestilleerd

likeur
bailey's, amaretto, sambuca
amarguinha, licor beirao
cointreau, tia maria
frangelico, licor 43
grand marnier
drambuie, dom benedictine

4.50
6.00
6.00
6.00
6.00
3.80
3.70
3.50

BIER OP tap

cava
“Castillo Perelada”
4.50/26.00
Brut Reserva. Spanje. Macabeo, XarelLo, Parellada. Mooi aroma, fruitig.
Heerlijk als aperitief.

N

aperitief

“La Carmina” AlbariNño 5.80/34.00
Rias Baixas, Spanje. Albariño.
Mineralig, fris en droog.

rode wijn

R

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

jonge jenever
vodka, bacardi, gin
grappa prosecco
grappa moscato
calvados
cognac campagnere
cognac vsop

2.30
3.90
5.50
5.50
4.90
4.70
5.50

