ONTBIJT

VA N A F 1 0 : 0 0 U U R

Ontbijtbuffet - 22

- ma-vr 7-10 uur, za/zo 8-11 uur -

Uitsmijter - 8.5/10
met ham en/of kaas

Croissant - 3.5
met jam en roomboter

Boerenyoghurt - 7.5
met vers fruit en kokos granola

Shakshuka - 9.5

met spiegeleieren nduja (pittige worst) en paprika

Gepocheerde eieren- 10.5

met brioche, avocado, koriander en Pico de Gallo

Gepocheerde eieren - 12.5

met brioche, gerookte zalm en beurre monté

Gepocheerde eieren - 12.5
met brioche, ham en hollandaise saus

= veganistisch
PARK Café-Restaurant

PARK_CafeRestaurant

= vegetarisch

www.parkcafe-restaurant.nl

Hotel Arena Park open

Wachtwoord: WelkomPark

LUNCH

VA N A F 1 1 : 0 0 U U R

KOUDE BROODJES

Caesar salade - 11

Boeren belegen kaas - 6

Waldorf salade - 11.5

Vitello tonnato - 8

met ei en Parmezaan (met kip +2.5)

met gefrituurd ei

Burrata - 11.5

met gegrilde groenten en gedroogde tomaatjes

met boter en alfalfa

met rode uien en kappertjes

Hummus - 6.5
met gegrilde groenten

Gerookte zalm - 9.5

Salade van topinamboer - 11

met gepekelde komkommer en roomkaas

Pomodori paprikasoep - 6.5

met gerookte kip, kaas en spek

Soep - 8.5

WARME BROODJES

met uienmarmelade en kastanje

van aardappel en prei ‘Vichyssoise’ met zwarte truffel

Biefstuk brood - 16.5
Tuna melt - 8.5
met cheddar

Linguine - 18.5

met prosciutto, maanzaad en radicchio

Chef’s choice: ‘Duck & waffle’ - 16
met ei en maple-syrup

PARK burger - 16

met cheddar en truffelmayonaise, geserveerd op een
pretzel met huisgemaakte friet en mayonaise

Vega PARK burger - 18.5

oesterzwamburger op zuurdesembrood met zoete
aardappelfriet en truffelmayonaise

Clubsandwich - 9.5

Focaccia prosciutto di Parma - 8
met provolone

Focaccia caprese - 6.5
met tomaat, mozzarella en pesto

Twee rundvleeskroketten - 8.5
op zuurdesembrood

Croque madame - 8.5

met ham, Gruyère en spiegelei op zuurdesembrood

Pastrami - 8.5

met augurk en mosterd

BIJGERECHTEN
Huisgemaakte friet - 5
met mayonaise

Zoete aardappel friet - 5.5
met truffelmayonaise

KIDS
Kids: Pannenkoek - 4.5
met stroop en poedersuiker

Seizoensgroenten - 5
Salade Mesclun - 3.5

