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

Kalfspastrami
gemarineerde kalfsnek, tomatenjam, gegrilde groene asperge, gedroogde tomaat
en aardappelkrokant

Ceviche				
gemarineerde dorade, kokos, citrus, bataatcrème, kumquat, salade van venkel en rode ui

Avocado
carpaccio, gekonfijte tomaat, doperwten, truffelvinaigrette, little gem en kaaskletskop

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

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Eend
filet en bout, tabouleh, mezgaldi, amandel en specerijenyoghurt

Paella
kruidige saffraanrijst, diverse zeevruchten, vis, kip, gemengde groenten
en schuimige kreeftensaus

Bloemkool
curry, vadouvan, sojaboontjes, bataat, bimi, pappadum, munt en paneer

Frites

3,00

| Salade

1,75

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

Romanoff
verse aardbeien en aardbeiencrème, wodka, vanille-ijs en chocoladekrokant

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

Kalfspastrami
gemarineerde kalfsnek, tomatenjam, gegrilde groene asperge, gedroogde tomaat
en aardappelkrokant

Ceviche				
gemarineerde dorade, kokos, citrus, bataatcrème, kumquat, salade van venkel en rode ui

Avocado							
carpaccio, gekonfijte tomaat, doperwten, truffelvinaigrette, little gem en kaaskletskop

Kalfsrump
steak, gremolata-aardappeltjes, mini-mais, aspergetips, bospeen, puntpaprika,
doperwttapenade en romige kalfsjus

Coquille
gebakken, zoetzure komkommer, sinaasappel, witlofmayonaise en olijvenfilo

Aubergine
geroosterd, za’atar, karnemelk, granaatappel, groene kruiden, Griekse yoghurt
en krokant vloerbrood 8,00

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

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Eend
filet en bout, tabouleh, mezgaldi, amandel en specerijenyoghurt

Paella
kruidige saffraanrijst, diverse zeevruchten, vis, kip, gemengde groenten
en schuimige kreeftensaus

Bloemkool
curry, vadouvan, sojaboontjes, bataat, bimi, pappadum, munt en paneer

Frites

3,00

| Salade

1,75

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

Romanoff
verse aardbeien en aardbeiencrème, wodka, vanille-ijs en chocoladekrokant

Kaasplank
selectie kazen, perencompote, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

