
BON APPETIT. BUEN PROVECHO. ENJOY

Bij Sizzles at the Park ontvangen we je graag volgens ons fine dining-concept waarbij wij van elk diner een 
culinaire ervaring maken. Naast uiteenlopende à la carte gerechten kun je ook kiezen uit ons drie-, vier- of 

vijfgangenmenu, eventueel aangevuld met een passend wijnarrangement. 
Wij serveren ons diner dagelijks vanaf 17.00 uur.



MENU @ THE PARK
DRIE GANGEN  39,50
VIER GANGEN  49,50
VIJF GANGEN 59,50

Wil je het kaasplateau als dessert bij jouw MENU @ THE PARK? 
Laat het ons weten, dan serveren we dit natuurlijk graag - extra     7,50

BIJPASSEND WIJNARRANGEMENT
DRIE GLAZEN 22,50
VIER GLAZEN 30,00
VIJF GLAZEN   37,50

SHARING @ THE PARK  3 gangen sharing menu vanaf 2 personen te bestellen
SIZZLES SEAFOOD  prijs per persoon                                                                                                                                                                          52,00
Laat u verrassen door een drie gangen menu met verschillende vis gerechten en een dessert.
 
SIZZLES TO MEAT prijs per persoon  49,00
Laat u verrassen door een drie gangen menu met verschillende vlees gerechten en een dessert.

BITES TO SHARE 
DIM SUM MIX  ponzu, chili 14,50
GEAY OESTER NO.3  sesam schuim & kalamansi | sjalot & limoen | aji amarillo     3,75

VOORGERECHTEN
BEEF CHIMICHURRI  carpaccio,  manchego, tomaat,  mosterd crème,  olijf,  nacho, Cecina de Leon 16,50
CEVICHE SELECTION  tonijn, passievrucht, zalm, sushirijst, kokos gamba, limoen, aji amarillo 22,50 
VENKEL & ASPERGE komkommer sap, doperwten crème, geitenkaas  15,50
SIZZLES RAMEN  miso boullion, gemarineerd rundvlees, buikspek, ei, nori, paksoi, chili 16,50

HOOFDGERECHTEN
BLOEMKOOL & ASPERGE orozo van eekhoorntjesbrood, eryngii, bloemkool crème, oesterzwam 25,50
BLACK ANGUS SUKADE jus van groene peper  chimichurri, bloemkool crème 32,50
EENDENBORST vadouvan & oregano jus, rillette van eend,  orzo pasta met cepes  32,50
VIS VAN DE DAG met bijpassende garnituren 29,50

BIJGERECHT
FRITES  huisgemaakte mayonaise 4,50

DESSERTS
SIZZLES SUNDAE  vanille ijs, chocolade brownie, merengue, maple & koffie, krokante hazelnoot  12.50
TROPICAL TACO  banaan, kokos, ananas tartaar, tropical sorbet 12,50
CREATION DESSERT   verrassing van de chef 12,50
KAASPLATEAU  5 soorten, abrikoos, noten salsa, kletzenbrood 15,00


