Een business lunch, feestje, pensioen of
zakelijk congres? Maak uw bijzondere dag extra
speciaal én smakelijk met catering van Rog!
Wij voorzien uw feest of bijeenkomst graag van een
culinair tintje op hoog niveau. Wat dacht u van een
uitgebreid buffet met een ruime keuze in verse vis,
smakelijke vleesgerechten en vegetarische specialiteiten?
Of een barbecue op locatie, met onze prachtige Ofyr.

Menukaart

Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. Neem contact
met ons op om de mogelijkheden op het gebied van
catering te bespreken.

Van een uitgebreide visschotel tot een in de puntjes
verzorgde gourmetschotel: Rog Vistraiteur zorgt ervoor
dat u thuis indruk maakt met geweldige smaken.
Bekijk ons uitgebreide aanbod in onze webshop
of kom langs in onze winkel.

www.rogvistraiteur.nl

Specials
Tonijnburger
14,50
Brioche, tomatensalsa,
augurk, suikersla en friet
Fish & chips
14,50
Gefrituurde kabeljauwstaart,
ravigottesaus, frisse salade
en friet
Garnalenkroket(ten)
1st. 6,50
2st. 11,50
Huisgemaakte
garnalenkroket(ten), toast
en cocktailsaus
Poké bowl
15,50
Sushirijst, zalm, tonijn,
gamba’s, mango, edamame,
rode kool en wakame

Soepen

Rog’s club sandwich 12,00
Geroosterd plaatbrood,
pulled salmon, ei, avocado,
frisse salade en friet
Makreel
9,00
Geroosterd plaatbrood,
smeuïge makreel,
gepocheerd ei en
hollandaisesaus

Deventer mosterdsoep 6,50
Gerookte paling,
crème fraîche en bieslook

Thaise bouillon
7,50
Black Tiger garnalen,
glasnoedels en citroengras

Lekkerbek heekfilet

8,25

Lekkerbek scholfilet

13,50

Langoustinesoep
7,50
Romige soep, rivierkreeft
en bosui

Bouillabaisse
8,50
Franse vissoep, rijkelijk
gevuld, croutons en rouille

Lekkerbek
kabeljauwstaart

14,50

Salade niçoise
14,00
Gegrilde tonijn, paprika, ei,
olijven, rode ui, kappertjes en
komkommer

Salade oriëntal
14,50
Oosters gemarineerde
gamba’s, wasabi,
geroosterde paprika en
wakame
Salade groenten
12,50
Geroosterde groenten en
noten, tomatensalsa en
croutons

Voorgerechten

Wakadori
Wakadorikip en
teriyakimayonaise

Gerookte zalm
11,00
Kruidenroomkaas en frisse
salade

Rundercarpaccio
10,50
Oude kaas, truffelcrème en
pijnboompitten

Halfom
11,00
Gerookte paling en zalm,
dillecrème en frisse salade

Geitenkaas
9,00
Bietenspread, geroosterde
noten en augurkenrelish

10,00

Garnalencocktail
De Hollandse
garnalencocktail,
cocktailsaus en
broodcroutons

11,00

Graved lax
10,25
Gemarineerde zalm, venkel,
ansjovisstengel en grove
mosterdcrème
Taco’s
12,50
3 taco’s gevuld met zalm,
tonijn, krab en avocado

Hollandse garnalen
9,50
Garnalencocktail, tomaat,
citroen en frisse salade
Deze broodjes zijn tot 17.00 uur te bestellen.

Kibbelingen halfom
12,75
Kabeljauw en zalm 250 gram

Visstoofpotje
Zalm, kabeljauw en
rivierkreeft in romige
langoustinesaus

21,50
In de pan gebakken vis,
roomboter of rijstolie

Sashimi XL
33,50
Flinterdun gesneden tonijn,
zalm, coquille en gebakken
gamba’s, gember, soya en
wasabi
Zalm
18,00
Gewokt in sesamketjapsaus

Keuze uit:
Meergranen bol / plaatbrood / pistolet wit

Gamba’s en Serrano 10,50
Tomatensalsa en frisse
salade

14,00

Hoofdgerechten

Broodjes

Meerval
8,00
Meervalpaté,
komkommerlinten en frisse
salade

Kibbelingen zalm
250 gram

Salades

Salade Rog
15,50
Gerookte zalm, rivierkreeft,
paling, appel, honingmosterddressing en dragon

Graved lax
9,00
Gemarineerde zalm, honingmosterddressing en frisse
salade

Kibbelingen kabeljauw 9,95
250 gram

Deze gerechten worden geserveerd met huisgemaakte friet,
rauwkost en ravigottesaus.

Tonijn
12,50
Carpaccio van tonijn,
pokedressing en wakame
Rode bietenburger
10,50
Brioche, augurkenrelish,
mosterdcrème en rode biet

Gebakken vis

Sashimi
17,50
Flinterdun gesneden tonijn,
zalm, coquille en gebakken
gamba’s, gember, soya en
wasabi
Gegrilde coquilles
14,00
Knolselderij, saus van truffel
en beurre noisette
Geroosterde gamba’s 11,00
Oosterse saus, gember,
knoflook en paprika
Terrine makreel
9,00
Zoetzure tomaat, dragon,
appel en limoen

Half dozijn oesters
Sjalot, rode wijnazijn en citroen
Oosterschelde
per stuk

14,50
2,50

Gillardeau
per stuk

24,00
4,00

Gamba’s
21,00
Knoflookolie, peper, bosui,
focaccia en aioli

Sliptongen 3 stuks
22,50
			
Kabeljauwrugfilet
22,50
			
Zeetong
32,50
Tarbotfilet

26,00

Scholfilet

18,00

Zeebaars

19,50

Tonijn
25,50
Gegrild, antiboisesaus en
geroosterde groenten
Deze gerechten worden geserveerd met seizoensgroenten,
huisgemaakte friet en mayonaise.

Desserts
Dame blanche
7,00
Vanilleroomijs, chocoladesaus
en slagroom

Cheesecake
7,00
Limoencheesecake, blueberry
compote en walnotenroomijs

Brownie
6,75
Chocolade brownie,
gezouten karamel en witte
chocoladeroomijs

Rog’s koffie
7,00
Friandises en koffielikeurtje
Special Coffee
Koffie, likeur en room

7,00

