Don’t be
a chicken,
eat one ;-)
Rotis is afgeleid van het woord
'rotisserie', of ook wel grill restaurant genoemd. Binnen het Rotis
concept hebben wij bewust gekozen
voor de Churrasco houtskoolgrill.
De term 'Churrasco' is een vorm van
barbecue die ontstaan is in het begin
van de 17e eeuw in Latijns-Amerika
en daar ondertussen is uitgegroeid
tot een traditionele kookkunst, in
het bijzonder voor het grillen van
gevogelte en vlees. De spiezen zijn
voorzien van handvaten en dankzij
het continu roteren boven het houtskoolvuur ontstaat er een verbluffend
sappig en smakelijk eindresultaat.

Reservatie

Je kan ook altijd bellen om een tafel
te reserveren! Tel. +32 016 29 15 45.
Reserveren voor grote aantal t.e.m 150 mensen is ook
mogelijk bij ons. We zijn ook te bereiken via
Email: rotisleuven@outlook.com

take-out menu

Wij zijn open van maandag t/m donderdag: 17u00 tot 23u00.
Vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen vanaf 12u00 tot 23u00.

Geniet ervan !
Wieringstraat 2 - 3000 Leuven
www.rotis.be

facebook.com/rotisleuven

EAT

FRISDRANK

Hoofdgerecht

Cola regular / zero
Chaudfontaine blauw / rood
Fanta
Ice Tea Regular / Green

2,00
2,00
2,00
2,20

Redbull

2,70

Halve kip
Hele kip
Ribs enkel
Mix kip-ribs
Vegetarisch Lasagne
Koninginnenhapje (huisbereid)
Stoofvlees (huisbereid)

9,50
17,50
11,40
14,50
10,90
16,50
19,00

Bij deze gerechten zijn inbegrepen: brood met
hoeveboter,homemade mayonaise & smokey sweet BBQ
saus

Bijgerechten
Verse friet (roundcut voor extra smaak)
Jacket potatoes (krielaardappeltjes /

2,50
2,50

look / rozemarijn)

Gegrilde maïskolf met hoeveboter
Appelmoes (gemaakt van goudreinetten)
Frisse koolsla (kool / wortel / selder / dille)
Kropsla
Mixsla

2,50
2,00
2,50
2,50
2,50

Kids
Ribbekes met frietjes

7,00

1/4 kip met frietjes

7,00

Dessert
Chocomousse
Rijstpap

Bestel via:

016 29 15 45

PROmo

5,00
5,50

BIER
Hoegaarden blik
Jupiler blik

2,00
2,00

WIJN
Witte Wijn
Chenin, South Africa

Fles
12,00

Rode Wijn
Merlot, France

Fles
12,00

Hang thuis
het beest uit:
take-out 7/7
www.rotis.be

Bij bestelling vanaf € 40,00: gratis fles wijn

(Niet cummuleerbaar met andere promoties. Maximum 1 fles per bestelling).

