MENU
NL

VOORGERECHT
Oesters - 11/20/34

Fines de Claires (3, 6 of 12 stuks)

Wontons - 12

gevuld met gamba en kreeft geserveerd op bisque

Salade - 11

van topinamboer met uienmarmelade en kastanje

Kalfscarpaccio - 12.5

met majoraan en wilde citroen

Ravioli - 11.5

van biet met labneh en granaatappel

Tortilla’s - 13

barbacoa en salsa borracha

Snoekbaars - 13.5

met groene asperges en gepekeld mosterdzaad

Soep - 6.5

van geroosterde paprika en tomaat

Soep - 8.5

van aardappel en prei ‘Vichyssoise’ met zwarte truffel

BIJGERECHT
Huisgemaakte friet - 5
met mayonaise

Zoete aardappel friet - 5.5
met truffelmayonaise

Seizoensgroenten - 5
Salade Mesclun - 3.5

Chef ’s Menu

Special requests?

2 gangen excl. kaas = €29
3 gangen excl. kaas = €35
4 gangen incl. kaas = €43

PARK Café-Restaurant

PARK_CafeRestaurant

Ons team informeert u graag over allergenen,
dieetwensen en wijn- of menukeuzes

www.parkcafe-restaurant.nl

Hotel Arena Park open

Wachtwoord: WelkomPark

HOOFDGERECHT
Steak - 24

‘Rossini’ Madeirasaus en eendenleverboter

Confit de canard - 21.5
met rode kool en groene peper

Lamsschenkel - 22.5

met tijm, rozemarijn en gegrilde spitskool

Zalm - 21.5

met polenta gekonfijte tomaat en gefrituurde kappertjes

Skrei - 23

met crème van bloemkool, spruitjes en hazelnoot

Linguine - 18.5

met prosciutto, maanzaad en radicchio

Stamppot - 18

van zoete aardappel met zuurkool en shiitake

Risotto - 18.5

‘Sorrentino’ met mozzarella en San Marzano tomaat

NAGERECHT
Chocoladetaart - 6.5

met frambozensorbet en crumble

Wentelteefje - 6

met gezouten karamel en vanille ijs

Mokka cheesecake - 7.5
met cappuccino roomijs

Passievruchtentaart - 7.5
Baba au rhum - 8
met gepocheerde peer

Kaasplateau - 12.5

met Nederlandse kazen, chutney en kletzenbrood

Koffie/Thee - 8.5

met friandises (advocaat, bonbon, madeleine, kletskop)

= veganistisch
PARK Café-Restaurant

PARK_CafeRestaurant

= vegetarisch

www.parkcafe-restaurant.nl

Hotel Arena Park open

Wachtwoord: WelkomPark

PARK
Café-Restaurant
is
een
hide-away in het Oosterpark. Hier
staan bijzondere ontmoetingen tussen
gewone
mensen
en
gewone
ontmoetingen
tussen
bijzondere
mensen centraal. Het is dé plek waar
je de dag begint, nog een uurtje
doorwerkt, bij vrienden aanschuift en
s t e e d s w e e r t e r u g k o m t . Wa a r e e n
werkbespreking ongemerkt overgaat
in een borrel en een hapje eten
zomaar een feestmaal wordt.

