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D I N E RD I N E R

Geniet van een heerlijke lunch of diner. 
Al onze gerechten worden dagelijks vers bereid met streekproducten.

16.30 - 20.00 uur



Voorgerechten
Voorgerechten worden geserveerd met brood en gezouten roomboter.

Maaltijd salades
Salades worden geserveerd met brood en gezouten roomboter.
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Broodplankje                                                                                      
Flatbread besprenkeld met olijfolie, geserveerd met camembert, aioli, bruschetta en 
kruidenboter.

Romige tomatensoep                                                                           
Op basis van kokos melk.

Runder carpaccio                                                                             
Met gefrituurde uitjes, rucola, basilicum mayonaise, Grana Padano, zongedroogde tomaten 
en pittenmix.

Salade runder capaccio                                                                    
Met gefrituurde uitjes, rucola, basilicum mayonaise, Grana Padano, pittenmix, 
rucola en gemengde sla.

Vitello tonato                                                                                    
Lauwwarme kalfsrosbief met tonijnsalade, kappertjes en Amsterdamse ui.

Gepocheerde peer                                                                              
Geserveerd met blue stilton kaas en balsamico vinaigrette

Fruitpark tuintje                                                                                  
Baba Ganoush met abrikozen, gegrilde paprika, geroosterd cherrytomaten, granaatappelpitten, 
gegrilde courgette, baby mais en gedroogde zwarte olijven crumble.

Gamba a la Catalonia                                                                        
Gamba's gebakken in olijfolie met knoflook, spaanse peper en cherrytomaten
tomaten. Geserveerd met halve flatbread. 

Gegrilde aubergine                                                                            
Geserveerd met tomaat, ui, paprika, courgette, zwarte olijven, gegratineerd met
vegan kaas en kruiden 

Salade gerookte zalm                                                                        
Met roomkaas, rucola, rode ui, kappertjes en gemengde sla.

Salade met vegan kipstukjes                                                              
Met gemengde sla, komkommer, tomaat en rode ui.
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Hoofdgerechten
Hoofdgerechten worden geserveerd met dipfrites en rauwkostsalade.

Luxe vispotje                                                                                      
Met zalm, roodbaars, kabeljauw, gamba’s en mosselen.

Fruitpark burger                                                                                 
Runder hamburger met kaas, sla, tomaat, ui en Amsterdamse uien relish. 

Biefstuk van Betuwse runderen                                                              
200 gram biefstuk, geserveerd met pepersaus.

Kip saté                                                                                            
Geserveerd met satesaus, kroepoek en tafelzuur.

Vegan burger                                                                                    
Vegan burger met vegan kaas, sla, tomaat, ui en Amsterdamse uien relish. 

Groenten curry                                                                                   
Geserveerd met vegan roomkaas en flatbread.

Dessert

Voor de kleine gasten
Kinderburger                                                                                             
Runderburger met sla, tomaat, komkommer en ketchup. Geserveerd met frites.

Frites met een snack                                                                               
Met fritessaus of appelmoes. Keuze uit: frikandel, (vegan)kroket, kaassoufle of kipnuggets.

Poffertjes met vers fruit                                                                            
Geserveerd met een bakje fruit, poedersuiker en stroop.
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Aardbeien                                                                                           
Overgoten met griekse yoghurt, grand marnier en zwarte peper met een bol vanille ijs.

Mascarpone mousse                                                                             
Geserveerd met vers fruit.

Drie bereidingen van chocolade                                                            
Trio van chocolademousse, chocolade pannacotta en chocoladeijs.

Koffie compleet                                                                                    
Keuze uit: warme drank, geserveerd met twee zoetwaren en een slagroom koffielikeurtje.

Kinder ijsje                                                                                         
1 bolletje vanille ijs met vers fruit en slagroom.
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Tot ziens!


