
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  enkel 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

NIKKEI SHARING @ THE PARK  3 gangen sharing menu - enkel  per gezelschap te bestellen 52,50 
Ervaar de Japans - Peruaanse fusion keuken! Deze kenmerkt zich door frisse, fruitige tonen, 
het pikante van de chili's, soja, miso en umami. U geniet van diverse vis en vlees gerechten met 
aansluitend een sharing dessert.

VOORGERECHTEN
TRIO VAN POGET OESTERS  3 verschillende bereidingen van oesters 11,25
ZALM 'GRAVED LACHS'   gerookte tonijn, ponzu, spinazie, citrus & gember, sesam crunch 22,50
CARPACCIO CHIMICHURRI  manchego, tomaat,  mosterd crème,  olijf,  nacho, Cecina de Leon 19,50
NIKKEI BOWL  à la minute ceviche, heilbot, gamba, mossel, sushirijst, sinaasappel, cancha 22,50 
CHINESE KOOL  crème van mais, bbq mais, geitenkaas, cancha, salsa verde 17,50
RILETTE VAN RUND  crème van mais, gelakt buikspek, Peruaanse peper,  botija olijf, cancha 22,50
SIZZLES RAMEN  eendenborst, gelakt buikspek, ei, sweet chili, shii take  19,50

HOOFDGERECHTEN
BLOEMKOOL & PARMEZAAN  crème van bloemkool, pickles, jus van gerookte sjalot, piccalilly 25,50
BLACK ANGUS SUKADE   sukade biefstuk, peper jus, chimichurri, crème van zoete aardappel 32,50 
OSSENHAAS  chimicurri, jus van peper,  crème van bataat, bbq asperges 42,50
EENDENBORST  truffel miso crème, tempura aubergine, soja uitjes, shii take jus, bbq asperge 32,50
KABELJAUW  orzo  aioli, mossel, mango buerre blanc, bbq asperge 29,50

BIJGERECHT
FRITES  huisgemaakte mayonaise 4,50


