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Let's Roast®

some more stuff
by Bistro Bar Roast Haarlem

Starters
Broad Beans geroosterde tuinbonen      3,50
Holy Hotwings met onze signature hot-sauce en dragon dip    9,50
Sticky Rib Fingers met bbq glaze      8,95
Crunchy Kip Tenders kip tenders met chipotle mayo    9,50

Main
Halve kip van het spit       12,50
ROAST Salad botersla met crispy kip of seitan (v), broadbeans, parmezaan en dragonvinaigrette  12,50
Sticky BBQ Spareribs met onze huisgemaakte bbq kruidenrub & glaze   14,95
Kid’s Meal kip tenders, appelcompote en friet met mayo    9,95

Burgers & Buns
Dirty Bird Burger gefrituurde kip op brioche met sla, koolsla, augurk en chipotle mayo 9,50
Roast Slider pulled chicken op brioche met sla, koolsla en spicy cocktailsaus  8,95

Sides
Friet met mayo        4,25
Friet ”Roast” met bbq-pulled chicken & spicy cocktailsaus    7,50
Appel Kaneel Compote      4,50
Roast’s Roze Koolsla       4,50
Groene Salade met parmezaan en dragonvinaigrette    4,50
Geroosterde Maiskolf met cajunboter     4,50

Sweets
Brownie met miso caramel        6,95
Ice Cream by IJsbaart       4,50
Choco Brownie - Yogurt Bosvrucht - Tiramisu - Cheesecake Framboos    
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Let's Roast®

some more stuff
by  Bistro Bar Roast Haarlem

Starters
Roast’s Holy Hotwings met onze signature hot-sauce en dragon dip   9,50
Sticky rib fingers met bbq glaze      8,95
Crunchy Kip Tenders met chipotle mayo      9,50
Nachos met gesmolten cheddar, pico de gallo, guacamole en crème fraiche (v)  9,95
(met pulled chicken +3)

Jamón Gran Reserva 20 maanden gerijpt: 50 gram of 100 gram                6,00/12,00

Main
Halve kip van het spit        12,50
Sticky BBQ Spareribs met onze huisgemaakte bbq kruidenrub & glaze   14,95
Classic Angus burger angus beef burger op brioche met sla, augurk, tomaat en gebakken ui 9,95
Dirty Bird Burger gefrituurde kip op brioche met sla, koolsla, augurk en chipotle mayo 9,50
Roast Slider pulled chicken op brioche met sla, koolsla en spicy cocktailsaus  8,95
Roast Salad botersla met crispy kip of seitan (v), broadbeans, parmezaan en dragonvinaigrette  12,50

Sides
Friet met mayo        4,25
Friet ”Roast” met bbq-pulled chicken & spicy cocktailsaus    7,50
Groene Salade met parmezaan en dragonvinaigrette    4,50
Roast’s Roze Koolsla       4,50
Appel Kaneel Compote      4,50
Geroosterde Maiskolf met cajunboter     4,50

Sweets
Brownie met miso caramel        6,95
Ice Cream by IJsbaart       4,50
Choco Brownie - Yogurt Bosvrucht - Tiramisu - Cheesecake Framboos    



Some  fresh  tasty  things
from  the  north  sea

by    Fish   Bar   monk  Haarlem

Starters
Brood met gezouten boter       5 

Oesters per stuk met mignonette      3

Rilette van gerookte makreel met stokbrood     8,5

Ceviche van zeebaars met poblano, ananas, rode ui en tijgermelk  13

Chipirones/Calamares met huisgemaakte remoulade    8.5

Hollandse garnalenkroket met pittige cocktailsaus (3 st.)   9

Hoofd
Fish & Chips van heek, met friet en huisgemaakte remoulade  15

Pulpo met ananas-salsa en een chipotle mayo    15

Mosselen marinière met knoflook, room, peterselie en witte wijn  15

Gamba’s met chimichurri        15 

Aziatische seafood salade met sesamdressing, koriander en gamba’s 15 

     

Sides
Friet met mayo        4

Groene salade met parmezaan en dragonvinaigrette    4.5

Sweets
IJs van ijsbaart         4.5
Choco Brownie - Yogurt Bosvrucht - Tiramisu - Cheesecake Framboos
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SNACKS 6.00

LOEMPIA BEBEK
eendenbout • ketjapsaus • wasabi

PANGSIT GORENG
gekruid varkensvlees • pittige gembersaus

MARTABAK
indische kip • ei • pindasaus

AYAM GORENG
gemarineerde kippenvleugels • ketjapsaus

BLACKBOX  16.00
Liever verrast worden met verschillende snack?

JAKARTA

BORDJE INDO 14.00

GADO GADO TOFU
groenten • nasi kuning • pindasaus • tahoe ketoprak • ketjapsaus                                                

DAGING RENDANG
sumatraans rundvlees • nasi goreng • tahoe ketoprak • ketjapsaus 

IKAN KERRIE
gebakken kabeljauw • kerrie- kokossaus • nasi goreng • gado gado

BABI KETJAP
gestoofd varkensvlees • nasi kuning • gado gado • pindasaus

BBQ SATÉ (4 stokjes) 15.00

SATE AYAM
sate van kippendijen • pindasaus • kroepoek • atjar • nasi kuning • pinda crumble

SATE KAMBING
sate van geitenvlees • ketjapsaus • kroepoek • atjar • nasi kuning • krokante ui

SATE BABI LAPIS
sate van buikspek • pindasaus • ketjapsaus kroepoek • atjar • nasi kuning • pinda crumble

BBQ SATÉ MIX (6 stokjes) 21.50
Moeilijk kiezen? Probeer onze BBQ saté in de mix

RIJSTTAFEL 24.50 P.P.
Tafel vol met Indonesische specialiteiten vanaf 2 personen

VOOR ER BIJ 4.25
GADO GADO
ATJAR
NASI KUNING
NASI GORENG
SPEKKOEK



BROOD & DIPS (alle dips worden geserveerd met pita) 
GEROOSTERDE RODE PEPER 5.50
feta • chili • paprika

GEROOKTE BABAGANOUSH  5.50
tahini • kruiden • aubergine

HUMMUS  5.50
kikkererwten • sumac • pijnboonpitten

SPICY HUMMUS  5.50
mango • harissa • piment

TZATZIKI  5.50
knoflook • bieslook • yoghurt

PITA  1.25
za’atar

PLATEAU TEL AVIV   18.50
Plateau gevuld met alle dips, flatbread en pitabrood 

PITA PITA PITA 8.25

RUNDERKEBAB
hummus • ijsbergsla • yogurt • sumac • rode ui

GYROS 
tzatziki • tomaat • granaatappel • aioli • ui

KIPGYROS 
avocado • harissa • ijsbergsla • yoghurt • tomaat

TEL AVIV



ICE CREAM 4.50

BEN & JERRY’S COOKIE DOUGH 
BEN & JERRY’S CHOCOLATE FUDGE
BEN & JERRY’S CHEESECAKE
OREO DONUT

ALL TIME FAVOURITES
FAMOUS BONELESS RIBS ‘RON GASTROBAR STYLE’ (4 stuks) 17.50
spareribs • bbq-lak • mierikswortelsambal • krokante ui

THE TEXAS HOTDOG 7.75
varkensworstje • lavasmayonaise • crème fraiche jalapeno • cheddar • zilveruitjes

AUSTIN



BROODJE FRIKANDEL ‘SPECIAAL’ 
FRIKANDEL SPECIAAL         3.75
broodje • curry • sjalot • mayonaise

FRIKANDEL MET GARNAALTJES        6.25
broodje • wasabi • sesam • bonito                                                

FRIKANDEL MET THAISE CURRY        6.25
broodje • zoet-zure groenten • krokante rijst   

FRIKANDEL MET GADO GADO         6.25
broodje • pindasaus • tauge • haricots verts

FRIETJE MET…
VERS FRIETJE MET 4.25
friet • mayonaise                                                

VERS FRIETJE MET RENDANG 11.00
friet • sumatraans rundvlees • mayonaise • seroendeng 

VERS FRIETJE MET BABI KETJAP 11.00
friet • gestoofd varkensvlees • wasabimayonaise • pinda’s 

VERS FRIETJE MET PULLED CHICKEN 11.00
friet • pulled chicken • mierikswortel • uitjes

VERS FRIETJE MET GYROS 11.00
friet • gyros • aioli • kaas  

MULTI-CULTI (6 stuks) 

VEGA LOEMPIATJES hoisin 6.50

KIP LOEMPIATJES kerrie 7.00

TIKKA MASALA SAMOSA wasabi 6.50

RENDANG KROKETJES limoen 9.50

SATÉROLLETJES hoisin 7.00

GEMENGD MULTI-CULTI 12 stuks  12.50

HOLLANDS (6 stuks, met saus) 
RUNDVLEESBITTERBALLEN mosterd 7.00

KAASTENGELS chilisaus 7.00

BAMIHAPJES pindasaus 5.50

VLAMMETJES mayonaise 7.00

FRIKANDELLETJES mayonaise 5.50

GEMENGD HOLLANDS (12 stuks)  11.50

SNAQUE



SUSHI KIBO 14.50

Sushi kibo kwam op de markt als alternatief voor sushirolletjes: alle smaken van creatieve su-
shirolletjes gelaagd in één bakje, bedoeld om in kleine velletjes geroosterd zeewier te scheppen.

 
Het gerecht is bedoeld om te delen met vrienden en familie. Het is gemakkelijker dan rollen 
en het scheppen en delen is leuk en interactief. We hebben vier verschillende varianten, wat 

betekent dat er voor iedereen wel een sushi-bakje is!

SAKE
zalm • wasabi • radijs • bonito • krab • roomkaas

TOFU
tofu • sriracha • roomkaas • rettich • krokante ui • zoet -zure groentjes

TOKIO

STAP 1
Neem een norivel in je handpalm

STAP 2
Schep de vulling op in het midden van het vel

STAP 3
Druppel met sojasaus

STAP 4
Rol dicht en geniet
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