
 

 
 

 Welkom in ons bistro a-la-carte restaurant! 
 

    HEEL & DEEL 
 
HEEL GERECHTEN 

Groots genieten of gewoon een snelle hap? Ontdek dan onze HEEL gerechten. 
Uw favoriete gerecht, geserveerd op 1 groot bord waarbij u zelf uw bijgerechten kiest. 
 
HEEL 3- GANGEN MENU  € 32.50 
( 1 voorgerecht/ 1 hoofdgerecht incl. garnituren/1 dessert ) 
 
 
DEEL GERECHTEN 
 
Houdt u van divers eten en verschillende smaken? Dan zijn onze DEEL gerechten wat voor u. 
Bestel deze kleinere gerechten los van elkaar of combineer ze met onze HEEL gerechten. 
 
DEEL 5-GANGEN MENU   € 32.50  
(in 3 keer geserveerd) 
2 voorgerechten/ 2 hoofdgerechten incl. garnituren / 1 dessert 
 
 

TIP : 
Voor acties en leuke nieuwtjes volg ons via onze website: grandbistroderotonde.nl of 
facebook, twitter. 
 
Smakelijk eten! 
Team Rotonde  

 
 



VOORAF   HEEL  € 11.75  DEEL  € 6.75 

 
 
Zalmtartaar                            Vers gehakte zalmtartaar met een mosterdsausje en knapperige 
    verrassing van de chef 
 

Carpaccio van Rund        Dungesneden ossenhaas hierover truffelolie, gedroogde tomaten, 
    pijnboompitten, verse Parmezaanse kaas  
 

Champignons Dordogne Mooie sappige champignons in bierbeslag en dan lichtbruin 
(vegetarisch)   gefrituurd, hierbij een saus tartaar 
 

Zomer                     Frisse salade zomersalade met stukjes gebakken geitenkaas en 
(vegetarisch)   en gegarneerd met een honingdressing 
  

Mosselen   gegratineerde mosselen met kruidenboter en vers stokbrood 

 
Vroeger   Rundvleessalade (geheim familierecept) uit eigen keuken af  
    gegarneerd met Serranoham 
 

Gamba’s Cran Canaria            Gepelde gamba’s in knoflookolie, pepertjes, pruttelend geserveerd 

 
Proeverij de rotonde     Heerlijke mix van lekkere voorafjes van deze voorgerechten kaart of 
    met een verrassing tapas van het seizoen + € 1.50  
  

Bieten    Rode bieten carpaccio met geitenkaas en Italiaanse   
    kruidensalade 
 

Grieks & pulled pork  Pulled pork geserveerd in een Grieks pitabroodje en hierbij een 
    Griekse yoghurtsaus 

 

 

SOEPEN    HEEL € 6.50  DEEL  € 4.50 

Gelderse Groentesoep    Ouderwetse  runderbouillon met groente, gehaktballetjes, 
     en vermicelli 
 
Tomatensoep    Met verse basilicum en scheutje room 
 (vegetarisch) 
 
Mosterdsoep   Achterhoekse mosterdsoep met spekjes en bosui  
 
Soep van de Dag   Vraag uw gastheer/gastvrouw welke het vandaag is… 
 
 

  
Allergie? Meld deze bij uw bestelling, zodat wij tijdig een passende oplossing voor u hebben. 



HOOFDGERECHT  HEEL € 18.95  DEEL € 12.95 

 
Wien      Weense Schnitzel, groot lekker geserveerd met champignonsaus 
XXL Wien   + 2.50 
 
Chrispy-burger             Sappige burger van Angus rund in een passend broodje met  
    augurken, crispy bacon, tomaat met krulfriet  & mayonaise 
 
Piadina  (vegetarisch)         Italiaans vloerbrood met spinazie, roomkaas en bospaddenstoelen       
(alleen heel)    
 
Varkensmedaillons  malse medaillons geserveerd met champignonsaus 
 
Spies Hawaii   Spies gevuld met kipfilet en verse ananas. Geserveerd met pittige 
    kerriesausje 
   
Cous cous Geit   Cous cous-geitenkaas burger met rode uienchutney, Rucola salade 
(Vegetarisch)   met krulfriet en mayonaise geserveerd 
 
Zalm    Zalmfilet met  spinazie en geitenkaas even in de oven gegratineerd en 
    hierbij een mosterd-honingsaus 
 
Buren    Duitse biefstuk, klassieker, geserveerd met gebakken uien 
 
Spaanse Cordon bleu  deze cordon bleu is gevuld met serranoham en roomkaas  
     
Wisselspeler                     vraag uw gastheer/gastvrouw welke het vandaag is 

 
Bistro A-LA-CARTE  
Zomer 
Maaltijdsalades  De basis bestaat uit een zomerse salade met mosterddressing,  16.50 
 kies hierbij uit 1 van de volgende toppings:  
gamba’s, ossenhaaspuntjes of gebakken kipfilet      
Alle maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood, frites en mayonaise  
 
Kipsaté of varkenshaassaté met pindasaus of champignonsaus    17.50  
 
Entrecote met kruidenboter (biologisch)       22.95 
 
Tournedos; biefstuk van de haas. Geserveerd met pepersaus.                          27.95 
 
Sliptongetjes, 3 stuks knapperig gebakken in roomboter     21,95 
 
Spare ribs Gemarineerde ribben, frieten-mayonaise met 2 sausen geserveerd  18.50 
Of spare ribs met knoflook  + € 1.00 of pittig + € 1.00 
 
T-bone  500 gram geserveerd met kruidenboter of bearnaisesaus    34.50 
 
 

Allergie? Meld deze bij uw bestelling, zodat wij tijdig een passende oplossing voor u hebben. 



DESSERT   HEEL € 7.50  DEEL € 4.50 
 
Coupe Lekker  Chocolade ijs, vanille-ijs, notenijs, gekarameliseerde noten, karamelsaus en  
   toefje slagroom 
 
Coupe Waldmeister       gemarineerde bosvruchten met citroenijs en toefje slagroom 
 
Hangop      Hangop geserveerd met een vruchtencompote van het seizoen hierop een 
   toefje slagroom 
 
Banaan-Royaal  verse banaan, bananenijs, chocolade-ijs, advocaat, chocoladesaus  met 
   een toefje slagroom 
 
Dame blanche  Vanille ijs met warme chocolade saus en toefje slagroom 
 
Proeverij de Rotonde Heerlijke tapas toetjes samen op 1 bord geserveerd  hierbij passende  
   sausjes en toefje slagroom 
 
Apfelstrudel                    Apfelstrudel warm uit de oven met vanillesaus en walnootijs geserveerd 
   Met  een toefje slagroom  
Tip   Apfelstrudel is  ook voor diabeet te bestellen, het ijs is vanille-ijs 
 
Crème brulee                Vanille pudding gekarameliseerd met bruine suiker en  geserveerd  
   met toefje slagroom 
 
Cheesecake                    Huisgemaakte cheesecake met gemarineerde bosvruchten en toefje slagroom 
 
Vruchtensorbet Mango, aardbei en citroen ijs met sorbetsaus en toefje slagroom 
Tip   sorbet is ook voor diabeet te bestellen, alleen het ijs is geen sorbet ijs. 
 

 
Koffie de Rotonde…. 
Onze koffie en speciale koffie worden bereid van Laurentius koffie. 
 
Kopje koffie, thee, espresso de Rotonde      3.00 
Kopje cappuccino de Rotonde        3.25 
Glas verse munt of verse gember thee (met honing) de Rotonde   3.50 
Kopje koffie/thee/cappuccino “de luxe”      4.95 
Kopje koffie naar keuze met slagroom en Belgische bonbons 
Kopje koffie/thee/cappuccino “likeur”       6.75 
Koffie naar keuze met een glas baileys, amaretto, grand marnier, cointreau, sambucca 
Likeur 43, cognac, calvados  
Irish Coffee met Ierse Whisky, bruine suiker en ongezoete slagroom   6.50 
French Coffee met Grand Marnier en ongezoete slagroom    6.50 
Coffee Brasille met Bruine rum, Tia Maria en ongezoete slagroom   6.50 
Dom Coffee met Dom Benedictine en ongezoete slagroom    6.50 
Vordense Roem met Vordens likeur en ongezoete slagroom    6.00 
 

 

Allergie? Meld deze bij uw bestelling, zodat wij tijdig een passende oplossing voor u hebben. 
 



 


