
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.



MENU @ THE PARK  per gezelschap te bestellen
DRIE GANGEN  42,50
VIER GANGEN  52,50
VIJF GANGEN 62,50

Wil t u het kaasplateau als dessert bij uw  MENU @ THE PARK? 
laat het ons weten, dan serveren we dit natuurlijk graag - extra     7,50

BIJPASSEND WIJNARRANGEMENT
het wijnarrangement is ook in halve glazen te bestellen. 
DRIE GLAZEN 25,50
VIER GLAZEN 34,00
VIJF GLAZEN   42,50

BITES TO SHARE 
DIM SUM MIX  kip gyoza, gamba gyoza, loempia van eend 14,50
POGET OESTERS  rode curry & sinaasappel | kalamansi & limoen | passievrucht, aji amarillo & sesam   3,75
KAVIAAR  30 gram Asetra kaviaar, blinis, crème fraîche  59,50
BROOD met yoghurt & gerookte zwarte knoflook 5,50

LUNCH GERECHTEN
SHARING AT THE PARK  prijs per persoon, alleen per gezelschap te bestellen 27,50
laat u verrassen met een selectie van verschillende lunch gerechten

KABELJAUW TIRADITO  à la minute ceviche, zalm sushi, passievrucht, gember, ponzu, komkommer  22,50

KIMCHI SALAD  quinoa, pompoen crème, ponzu, panna cotta van feta, cancha 17,50

KHAO SOI  noedels, kokos & gele curry, ei paksoi, shiitake, krokante noedels   19,50
keuze uit seafood, pulled beef of vegetarisch met feta

BEEF CHIMICHURRI  carpaccio, manchego, tomaat, mosterd crème, olijf, nacho, Cecina de Leon 19,50

SOFT TACO   gemarineerd rundvlees, chili saus, rode ui, salade, guacamole, nacho's 17,50

BLACK ANGUS  sukade biefstuk, chimichurri, jus van groene peper, frites, salade  32,50
* ook met ossenhaas te bestellen supplement 7,00

ZEEBAARS spaghetti aioli, gegrilde gamba's, yoghurt crème, saffraan saus 29,50

BIJGERECHT 
FRITES met huisgemaakte mayonaise 5,50
 


