MENU
NL

VOORGERECHTEN
Brioche - 11.5
gevuld met hertenwang en paddenstoelen

* Chef’s Evergreen wontons -12
gevuld met gamba en kreeft geserveerd met bisque

Gevulde Cevenne ui - 9.5
met duxelles

Knolselderij crème soep - 10
met zwarte truffel en gepocheerd ei

HOOFDGERECHTEN
Tournedos - 27.5
met gekarameliseerde witlof, port jus en
Pommes Anna

Gevulde fazantenborst - 24.5
met zuurkool cabonara

Zalm - 22
met bloemkool crème, beurre noisette en hazelnoot

* Chef’s Evergreen risotto - 18.5
met pompoen, cime di rape en Parmezaan

Bijzondere wensen?
Ons team informeert u graag over allergenen,
dieetwensen en wijn- of menukeuzes

*Evergreens zijn gerechten die de generaties hebben overleefd. Dit zijn onze chef zijn Evergreens.

= veganistisch
Hotel Arena

Hotel Arena

= vegetarisch

www.parkcafe-restaurant.nl

Hotel Arena Park open

Wachtwoord: WelkomPark

BIJGERECHTEN
Huisgemaakte friet - 5
met mayonaise

Zoete aardappel friet - 5.5
met truffelmayonaise

Seizoensgroenten - 5

NAGERECHTEN
* Chefs Evergreen Chocolade taart - 6.5
met huisgemaakt ijs

Wentelteefje - 7
met Caramel au beurre sale en huisgemaakte vanille ijs

Taartje - 7.5
van peer en amandel met huisgemaakt ijs

Kaasplateau - 12.5
een selectie van Nederlandse kazen en kletzenbrood

Café complet - 8.5
met friandises (advocaat, bonbon, madeleine, kletskop)

*Evergreens zijn gerechten die de generaties hebben overleefd. Dit zijn onze chef zijn Evergreens.

= veganistisch
Hotel Arena

Hotel Arena

www.parkcafe-restaurant.nl

= vegetarisch
Hotel Arena Park open

Password: WelkomPark

PARK
Café-Restaurant
is
een
hide-away in het Oosterpark. Hier
staan bijzondere ontmoetingen tussen
gewone
mensen
en
gewone
ontmoetingen
tussen
bijzondere
mensen centraal. Het is dé plek waar
je de dag begint, nog een uurtje
doorwerkt, bij vrienden aanschuift en
s t e e d s w e e r t e r u g k o m t . Wa a r e e n
werkbespreking ongemerkt overgaat
in een borrel en een hapje eten
zomaar een feestmaal wordt.

