BON APPETIT. BUEN PROVECHO. ENJOY
Uitgebreid lunchen met familie om het leven te vieren, gezellig met vriendinnen wat eten na een ochtend
winkelen of met een zakenrelatie tijdens de lunch een en ander bespreken: je bent elke dag tussen 12.00
en 14.30 uur van harte welkom. Naast gerechten van onze à la carte-kaart kun je ook kiezen uit ons drie- of
viergangenmenu, eventueel aangevuld met een passend wijnarrangement. Heb je na 14.30 uur nog zin in wat
lekkers? Geen probleem! We hebben op onze kaart verschillende bites die je kunt bestellen; ook heerlijk bij de
borrel.

BITES TO SHARE

DIM SUM MIX ponzu, chili
OESTERS GEAY NO. 3 peppadew & rode ui | limoen & sambai azijn - per stuk
BREEK BROOD paddenstoelendip & olijfolie
FRITES huisgemaakte mayonaise

14,50
3,50
5.50
4.50

LUNCH GERECHTEN

TONIJN TIRADITO gamba, sushi rijst, limoen, passievrucht, ponzu, bleekselderij, aji amarillo, cancha

21,50

RODE BIET CEVICHE quinoa salade, appel, queso fresco, krokante kappertjes, nacho

17,50

MAIS BROOD zalmtartaar, queso fresco, jalapeño salsa, rode ui, little gem

17,50

CHICKEN PHO noedels, groenten, nori, ei, sesam, pulled chicken, nori

17,50

SOFT TACO pulled beef, little gem, rode ui, sweet chili, avocado crème

17,50

BEEF CHIMICHURRI carpaccio, manchego, tomaat, mosterd crème, olijf, nacho, Cecina de Leon

17,50

(ook vegetarisch mogelijk)

(ook op een broodje mogelijk 14,50)

SEAFOOD ORZO @ THE PARK orzo pasta, coquille, gamba, octopus, manchego, schaaldierensaus

DESSERTS

29,50

SIZZLES SUNDAE vanille ijs, gebrande noten, merengue, brownie, ahorn

12,50

LEMON & LIME lemon cheesecake, witte chocolade, citroen sorbet, limoen gember room

12,50

CREATION DESSERT verrassing van de chef

12,50

KAASPLATEAU 5 soorten, verse vijgen, witte balsamico, kletzenbrood

15,00

MENU @ THE PARK
DRIE GANGEN
VIER GANGEN
Wil je het kaasplateau als dessert bij jouw MENU @ THE PARK?
Laat het ons weten, dan serveren we dit natuurlijk graag - extra

BIJPASSEND WIJNARRANGEMENT

39,50
49,50
7,50
drie glazen 21,00
vier glazen 28,00

