zicht Parkzicht Parkz
M E N U

R E S TA U R A N T

D R I E G A N G E N M E N U

28,50

Carpaccio
runderlende, pesto, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Buikspek
chicharrón, huacatay, spicy crème van bataat, rode ui zoetzuur, popcorn, gebrande mais

Gamba’s
gebakken, linzensalade met venkel en bleekselderij, currymayonaise en aardappelkrokant

Pandan-panna-cotta
huisgemaakte ‘seroendeng’, geroosterde venkel, groene asperges en piccalilly

Bisque
krachtige kreeftensoep, rivierkreeft, citrus-crème-fraîche, gegrilde paprika en lente-ui

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Sticky chicken
gemarineerde kippendij, couscous, warme salade van 3 kleuren winterpeen,
bleekselderij en baharat-crème-fraîche

Rodepoonfilet
gerookte aardappelpuree, groene groenten en kruiden, crème fraîche, beurre blanc

Spanakopita
filodeeg gevuld met ricotta, dadels, spinazie, rode ui en honing, met salade
van waterkers, olijf en pijnboompitten en citroen-bieslookyoghurt

Frites

3,00

| Salade

1,75

Bananenhangop
gesuikerde pinda’s, gezouten karamel, blokjes brownie en roomijs van Licor 43

Brownie
van witte chocolade, sorbetijs van bloedsinaasappel, pecannoten, garam-masalayoghurt

Kaasplank
selectie kazen, perencompote, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

Drie- en viergangenmenu’s
niet in combinatie met elkaar te bestellen

Hebt u een allergie? Meld het ons!

V I E RG A N G E N M E N U

36,00

Carpaccio
runderlende, pesto, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Buikspek
chicharrón, huacatay, spicy crème van bataat, rode ui zoetzuur, popcorn, gebrande mais

Gamba’s
gebakken, linzensalade met venkel en bleekselderij, currymayonaise en aardappelkrokant

Pandan-panna-cotta
huisgemaakte ‘seroendeng’, geroosterde venkel, groene asperges en piccalilly

Sticky chicken
gemarineerde kippendij, couscous, warme salade van 3 kleuren winterpeen,
bleekselderij en baharat-crème-fraîche

Kabeljauw
lamellen, zacht gegaard, misomayonaise, sojaboontjes, ingelegde enoki,
koriander, stemgember en krokant van sepia

Artisjok & Burrata
crème en salade van artisjok met burrata, pijnboompitten, mint, kappertjes,
saffraanmayonaise en cracker van lijnzaad en pompoenpitten

Bisque
krachtige kreeftensoep, rivierkreeft, citrus-crème-fraîche, gegrilde paprika en lente-ui

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Kalfsribeye
zoete aardappel, gegrilde aubergine, groene asperges, courgette en sumac-hollandaise

Rodepoonfilet
gerookte aardappelpuree, groene groenten en kruiden, crème fraîche, beurre blanc

Spanakopita
filodeeg gevuld met ricotta, dadels, spinazie, rode ui en honing,
met salade van waterkers, olijf en pijnboompitten en citroen-bieslookyoghurt

Frites

3,00

| Salade

1,75

Bananenhangop
gesuikerde pinda’s, gezouten karamel, blokjes brownie en roomijs van Licor 43

Brownie
van witte chocolade, sorbetijs van bloedsinaasappel, pecannoten, garam-masalayoghurt

Kaasplank
selectie kazen, perencompote, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

