
Koffie - 2,3
CAppuccino - 2,85

Espresso - 2,3
DubbeLe espresso - 3,3

Espresso mAccHiAto - 2,5
Koffie verkeerd - 3
LAtte mAccHiAto - 3

CArAmeL Latte mAccHiAto - 3,5
FLAt WHite - 3,5

ExtrA sHot espresso - 1
ExtrA sHot Siroop - o,3

sLAgroom - o,5
ALternAtieve meLk - o,3

DecAf - o,5

Koffie

Verse thee
munt met Honing - 2,75
Gember en citroen - 3
SinAAsAppeL, sterAnijs  

en kAneeL - 3

rooibos - 2,35
ZWARTe tHee - 2,35

LoveLy dreAm - 2,35
green teA - 2,35

Thee

1oo% nAtuurLijke
HomemAde LimonAde vAn Soof - 3

wortel, gember en appel
blauwe en zwarte bes, lavendel en appel

citroen, munt en appel
zoete aardappel, kaneel en appel
roos, kardamom, peer en appel

Fritz-KoLA - 2,4
Fritz-KoLA LigHt - 2,4

ICE TEA, green of bLAck - 3
Bru – 2,25 

niet-bruisend of bruisend

Limonade

AppeLsAp - 2,75
perensAp - 2,75

SinAAsAppeLsAp - 3
SmootHie - 3,5

Sap

Iced LAtte- 4
met slagroom en caramel

Rosy’s iced espresso - 3
enkel shot met amandelsiroop 

dubbel + 1,- 

Iced cAfe Bombon - 3
enkel shot met gecondenseerde melk 

dubbel + 1,-

iced espresso tonic - 3,5
met limoen

AffogAto- 4
vanille ijs met caramel, amandel

en een shot espresso

IJskoffie

Warme dranken
CHAI LAtte - 3
Dirty CHAI - 4

chai latte met espresso 

CHocoLAdemeLK - 3
van Callebaut chocolade



YogHurt met eigen grAnoLA - 6,5
met vers fruit en maple syrup. 

 
Green SmootHieBoWL - 6,5

van ananas, mango, avocado, en munt 
met granola en vers fruit

WenteLteefjes vAn suikerbrood - 7
met vers fruit en slagroom 

Hot Dog Rosy StyLe - 8,5
2 worstjes van slagerij nijboer 

met zuurkool, ingelegde rode uitjes,
mosterd, mayonaise en ketchup 

pAreLCouscous sALAde - 7
met feta, munt, granaatappelpitjes

en edamamebonen 

itALiAAnse rAuWe HAm 
met pArmezAAN - 7

met homemade zongedroogde tomaatjes 
en balsamico

ToNIJNSALADE vAn mijn moeder - 7
met rode ui en appel 

met kaas uit de oven + 1,-

oude kAAS - 6,5
met appelstroop en vijg 

smAsHed AvocAdo - 7,5
met vijg, munt, honing en chili 

PindAkAAs en BAnAAn - 6,5
met kokos, amandel en maple syrup

Ontbijt of lunch Dikke plak brood
maar net waar je zin in hebt vers van de bakker

WisseLende TAART en PAstries- VAnAf 2,5

benieuWd WAt ik vAndAAg ALLemAAL
Heb gebAkken? kijk voorAL even

op de bAr!

Sweets and Pastries 

Wil je thuis ook genieten van wat lekkers? 
Dat kan! Ik verzorg ook catering en to go.

Rosy’s - VAn LoensHof 86, EnscHede 
WWW.rosy’s.nL - o6 3o792838


