Welkom bij RooT
eet - en Borrelhuys
Geniet samen!!
RooT is geopend sinds 10 februari 2020 en is gevestigd aan Rootven 2.
Hier is het heerlijk vertoeven in 't hartje van Moergestel:
in het zonnetje op ons terras, binnen gezellig samen genietend van een drankje
en een hapje of tijdens een feestje in de Steeg.
Wij werken samen met lokale bedrijven:
Van bakkerij van Hulten de baguettes en appeltaart, van Slagerij Ketelaars de
schnitzel, kipsaté, carpaccio, wat salades en beenham , Rootven 7, Flower my day
en zelfs de schilderijen hangend in de zaak zijn van Moergestelnaar Max van
Alphen: www.customdebiestart.nl
Onze keuken is "klein maar fijn", waarvoor, bij drukte, wij uw geduld vragen.
Naast de lunch en avondkaart zijn onze lekkere frietjes en snacks ook op
een bord binnen aan tafel of op het terras te bestellen.
Vraag naar de friet en snackkaart...
Mocht u zich toch vervelen? Binnen staat een spelletjeskast, zodat jullie er samen
een leuke tijd van kunnen maken hier bij RooT.
Groep groter dan 10 personen om te eten maar niet gereserveerd? Jullie kunnen
kiezen uit 4 hoofdgerechten, vraag naar de keuzes. Zodat door onze kleine
keuken, u gezamenlijk kan eten en andere gasten minder lang hoeven te
wachten.
Geniet samen in 't hartje van Moergestel en:
Graag tot een volgende keer!
#TeamRooTmoergestel
Corné en Anke
WIFICODE: Rootven.2
Volg ons op facebook en instagram:
Rootmoergestel

ROOT DRANKEN
Warme dranken
Latte macchiato €3,20
Warme chocomel €3,00
Slagroom €0,60
Caramelsiroop €0,60
Koffie €2,80
Espresso €2,80
Koffie verkeerd €2,90
Cappuccino €2,90
Thee €2,80
Verse munt thee €3,30
Verse gember thee €3,30
Wat lekkers?
Appeltaart van bakkerij van Hulten €4,00
Zomerse dranken
Hugo €3,50
Tinto de Verano (rode wijn met bitter lemon) €6,00
Fizzy Peachtree met limoen €6,00

Gin tonic met munt €6,50
Rose Gin Tonic met rood fruit €7,00
Aperol Spritz €6,00
Limoncello Spritz €6,00
Mojito €8,00
Moscow mule €8,00
Pornstar Martini €9,00

Bier tap
Maes €3,00
Brand €3,10
La Trappe Witte Trappist €4,50
Affligem blond €4,50
Wisseltap €4,60

Bier fles
Hertog Jan €3,00
Oud Bruin €3,30
Radler 2,0 % €3,30
Liefmans €3,30
La Trappe Puur €4,60
La Trappe Dubbel €4,70
La Trappe Isid 'or €4,70
La Trappe Tripel €4,70
La Trappe Quadruppel €4,80
Erdinger €5,00
Desperados €4,80
Duvel €4,80
La Chouffe €4,80
Lagunitas IPA €4,80
ReuZ Bieren -lokaal- €4,50
Kraft Bier -lokaal- €4,50

0% Bieren
Heineken 0,0% €3,00
Radler 0,0% €3,10
La Trappe Nillis 0,0% €4.30
Affligem Blond 0,0% €4,30

ROOT WIJNEN:
Wijnen wit
Zoete witte wijn (Moesel)
Tarani Sauvignon Blanc
La Vilette chardonnay
Terre del Noce Pinot Grigio

glas €4,00 - fles €20,00
glas €4,50 - fles €22,50
glas €4,50 - fles €22,50
glas €5,00 - fles €25,00

Sinzero 0% Droge witte wijn

glas €4,50

Bubbels: Accussi

glas €5,50 - fles €27,50

Wijnen Rood
Tarani Malbec
Terre del Noce Merlot
Neropasso

glas €4,50 - fles €22,50
glas €5,00 - fles €22,50
glas €6,20 - fles €31,00

Wijnen Rosé
Tarani Rosé
Terre del Noce Pinot Grigio Rosé
Rosapasso

glas €4,50 - fles €20,00
glas €5,00 - fles €22,00
glas €6,20 - fles €31,00

Fles Sourcy tafelwater met of zonder bubbel € 5,00

Graag per tafel afrekenen - niet per persoon

ROOT Lunch
SOEP MET BROODJE EN
KRUIDENBOTER

11:30 - 16:00 uur
BAGUETTE OF
DESEMBROOD KOUD

Klein kommetje soep

€3,50

Filet americain -sla-ui

€6,50

Tomatensoep

€5,50

Filet Martinosaus-sla-

€8,00

Maandsoep

€6,00

zoet/zure komkommer-ui-ei
Gezond- ham-kaas-tomaat-

BAGUETTE OF
DESEMBROOD WARM
2 elite rundvlees of

komkommer-ei

€9,00
€9,00

jamballasaus
Warme beenham-gebakken

€7,50

ui-honing/mosterddressing
€8,50

Pulled pork-sla en BBQ-saus

€9,00

Tonijnsalade-sla

€9,00

Gerookte kipsalade-sla

€9,50
€10,00

parmezaan-kappertjeszongedroogde tomaatpijnboompitten
Zalm-sla- rode ui-

€11,50

mosterd/dilledressing
Vegetarisch:

Pulled chicken-sla en
Hete kip-sla-andalousesaus

€8,50

pijnboompitjes-kappertjes-

Kip saté- sla en satésaus

andalousesaus

Krabsalade-sla

Carpaccio-sla-truffelmayo-

goulashkroketten-mayo
2 garnalenkroketten

€8,00

€9,50
€10,00

Guacamole-sla-tomaat-ei-ui

€7,50

Brie-honing-walnoot

€8,00

Gezond vega-sla-kaas-

€8,00

komkommer-tomaat-ei

Vegetarisch:
Jonge kaas-sla-komkommer

€6,00

2 groentekroketten-mayo

€7,00

Brie-honing-walnoot

€8.00

ROOT Lunch
11:30 - 16:00 uur

12-UURTJE OP
DESEMBROOD WIT/BRUI

TOSTI MET JAMBALLASAUS
€11,00

Vlees:
Tomatensoep-desembrood

Ham/kaas

€4,50

Hawaï of tomaat/ui

€5,00

met ham/kaas/gebakken
ei-bourgondische Elite
rundvleeskroket en mosterd

Vis:

€13,00

Soep van de maand-

UITSMIJTER OP
DESEMBROOD: WIT OF
BRUIN

desembrood met zalmgarnalenkroket en

2 gebakken ei met

Jamballasaus

€6,50

ham/kaas
3 gebakken ei met

€8,00

ham/kaas
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2 gebakken ei-carpaccio

€13,00

- parmezaan-truffelmayo
3 gebakken ei-carpaccio
parmazaan en truffelmayo

Allergie of dieet? Vertel het ons ...we hebben ook gluten/melkvrij brood

€15,00

RooT salades - schotels & hamburgers
BROOD EN SOEP

van 12:00 uur tot sluit keuken

SCHOTELS
€4,50

Breekbrood 2 pers. met

WORDEN GESERVEERD MET
FRIET-MAYO & SALADE

smeersels -VKlein tomatensoepje met

€3,50 Fish and chips-tartaarsaus

€10,00

Pulled pork-barbecuesaus

€12,00

Pulled chicken-andalouse

€13,00

Schnitzel

€13,50

brood en kruidenboter
Tomatensoep met brood

€5,50

Maandsoep

€6,00

SALADES

WORDEN GESERVEERD MET BROOD &
KRUIDENBOTER

champignon/pepersatésaus/ zigeunersaus

Kip-ananas salade -

€12,00

€14,00

BURGER SCHOTELS

pijnboompitjeshoning /mosterd dressing
gebakken spekjes
Geitenkaassalade -V-

Kipsaté-kroepoek

€12,50

tomaat-walnoten-balsamico-

WORDEN GESERVEERD MET
FRIET, MAYO & SALADE
DE HAMBURGER IS VAN PUUR RUNDVLEES
EN GLUTENVRIJ.
DE BURGERS ZIJN OOK ZONDER FRIET TE
BESTELLEN.
(GLUTENVRIJ BROODJE OOK MOGELIJK)

honing/mosterddressing

Hamburger

€10,00

truffelmayo-parmezaan-

Hamburger kaas

€10,50

kappertjes-zongedraaogde

Hamburger bacon

€11,00

tomaat-pijnboompitjes

Hamburger gebakken ei

€11,00

Dubbele burger

€13,50

pijnboompitjes-rode ui-

Crispy chickenburger

€10,00

kappertjes-Hollandse

Portobello burger -V-

€10,50

Carpacciosalade-

Zalmsalade-mosterd/dille-

garnaaltjes-tomaat

€14,00

€16,00

Dieet of allergie? vertel het ons!

ROOT IJSKAART
COUPES - IJSKOFFIE-IJSJES
COUPE IJS
Topping:caramel/choco/aardbei/
passievrucht
Dipper:caramelblokjes/chocobolletjes/
discodip/stroopwafelkruimel/nootjes/
knetterdip/ blue monsterhagel
Slagroom
Boeren rozijnen in rum/ kersen op siroop
COUPE 'ROOT-KIDS'
Ijs, aardbei topping, blue monsterhagel en
slagroom

€4,00
€0,60
€0,50
€0,60
€2,00
€5,50

COUPE KNETTER
Ijs, passievrucht topping, knetterdip,
slagroom

€5,50

COUPE VERRASSING
Laat je verrassen

€6,00

COUPE CHERRY
Chocotopping, kersen op siroop,
chocobolletjes en slagroom

€7,50

COUPE 'BAKJE KOFFIE MAAR DAN ANDERS'
Ijs, toffee carameltopping, caramelblokjes,
overgoten met warme espresso en slagroom

€8,00

COUPE 'ROOT18+'
Ijs, chocotopping, fudge caramelblokjes,
aardbeitopping, likeur 43 en slagroom

€9,00

ROOT IJSKAART
HANDIJSJES

Dipper:caramelblokjes/chocobolletjes/disco
dip/stroopwafelkruimel/nootjes/knetterdip/
blue monsterhagel
Topping:caramel/choco/aardbei/
passievrucht
Slagroom
Boeren rozijnen in rum/ kersen op siroop

Sundae
je kan hier zelf je topping en dipper erbij kiezen
(zie toppings en dippers hierboven)

€0,50
€0,60
€0,60
€2,00

€2,30

Softijsjes:
Eventueel met een dipper
(Zie dippers bovenaan de menukaart)
Radartoren (kinderijsje)
Koek bakje karton softijs
Klein Bakje karton softijs
Groot bakje softijs
Reuzebeker
Oubliehoorn

€1,30
€1.80
€1,80
€2,10
€2,40
€2,50

Brabants dienblaadje
Samen frietjes pikken en snacken op z'n Brabants:
alles op 1 dienblad en vreten maar!

BRABANTS DIENBLAD FRIET EN SNACKS

PRIJS

Per persoon gevuld met frietjes,
curry-mayo-uitjes en satésaus
1 frikandel p.p. en 1 kroket p.p.

€10,00

BRABANTS DIENBLAD FRIET EN HAPJES

PRIJS

Per persoon: gevuld met frietjes,
curry-mayo-mosterd
8 verschillende hapjes p.p.

€11,00

Dieet of allergie? vertel het ons!

Graag per tafel afrekenen

