MENU
NL

VOORGERECHT
Oesters - 11/20/34

Fines de Claires (3, 6 of 12 stuks)

Sopa d’Azteca - 8

soep van tomaat, ui, avocado, verse kaas en tortilla’s

Tartaar van tomaat - 11
“Classic”

Tempura - 10.5

van aubergine met miso en honing

Burrata - 11

met watermeloen

*Chef’s Evergreen wontons -12

gevuld met gamba en kreeft geserveerd met bisque

Ceviche - 13.5

van zeebaars met leche de tigre en koriander

Tataki - 13

van rund met wasabi en sojavinaigrette

BIJGERECHTEN
Huisgemaakte friet - 5
met mayonaise

Zoete aardappel friet - 5.5
met truffelmayonaise

Seizoensgroenten - 5
Salade Mesclun - 3.5

Special requests?

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

Hotel Arena

Hotel Arena

www.parkcafe-restaurant.nl

Hotel Arena Park open

Wachtwoord: WelkomPark

HOOFDGERECHT
*Chef’s Evergreen risotto - 18.5
met eekhoorntjesbrood

Beignet - 19

van shi take en ui met dahl en wilde spinazie

Orecchiette - 15.5

met broccoli, ansjovis en Pecorino

Zalm - 22

met venkel en Noilly Prat

Tournedos au Choron - 27.5
met gepofte tomaat

Eendenborst - 23
met cassave en rumjus

Sukade - 23

met pommes Anna, oregano en peterseliewortel

NAGERECHT
Wentelteefjes - 7

met karamel en vanille-ijs

Geroosterde ananas - 7.5
met kokossorbet

*Chef’s Evergreen chocoladetaart - 6.5
met frambozensorbet en crumble

Millefeuille - 8.5

met perzik en verveine

Kaasplateau - 12.5

selectie van Nederlandse kazen en kletsenbrood

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

= vegetarisch

www.parkcafe-restaurant.nl

Hotel Arena Park open

Wachtwoord: 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.

