Parkhotel verrassingsmenu
4 gangen verrassingsmenu
Amuse | voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht | dessert of kaas
€ 35,50
5 gangen verrassingsmenu
Amuse | voorgerecht | tussengerecht | spoom | hoofdgerecht | dessert of kaas
€ 39,50
6 gangen verrassingsmenu
Amuse | voorgerecht | soep | tussengerecht | spoom | hoofdgerecht | dessert of kaas
€ 44,50

Begeleidend wijnarrangement
4 gangen € 21,75
5 gangen € 25,75
6 gangen € 29,75

Keuzemenu € 25,00
Voorgerechten
Soep van Pommodori tomaat en knoflookcroutons
όf
Salade van eendenborst met steranijs en veenbessen
όf
Rilette van forel met limoen en Limburgse mosterd
Hoofdgerechten
Spies van verschillende soorten vis uit de oven met pesto
όf
Zacht gegaarde wildzwijn medaillons met een jus van rode port
όf
Pappardelle met paddenstoelencrème, rucola en Parmezaanse kaas
Dessert
Parfait van Bastogne met mandarijn en chocolade
όf
Crème brûlée met appel en stoofperenroomijs
όf
Koffie met bonbons

Voorgerechten
Huisgemaakte Gravad lachs met aardappel-dille salade
€12,75
Carpaccio van hert met gemarineerde paddenstoelen, truffel en eendenlever
€ 12,50
Tataki van verse tonijn met Hoisinsaus en komkommer
€ 14,75
Portobello gevuld met een duxelles van paddenstoelen met geitenkaas en honing
€ 12,50
Terrine van wild met veenbessen en briochebrood
€ 12,50

Soepen
Romige pastinaak-mosterd soep met bosui
€ 5,75
Krachtige kreeftensoep met een tartaar van scampi
€ 6,50
Krachtige wild bouillon met een duxelles van paddenstoelen
€ 5,75

Tussengerechten
Gebakken eendenlever met een compote van ‘Pink Lady’ appel en portsiroop
€ 17,50
Coquille met bloedworst, knolselderij en truffel
€ 13,75
Ravioli gevuld met paddenstoelen, rucola en Parmezaanse kaas
€ 10,75

Visgerechten
Heilbot met brandade, vongole en tomaat-saffraan saus
€ 21,50
Gegrilde zalmfilet geserveerd met scampi in een krokant aardappeljasje en een
Aziatische jus
€ 24,25
Op de huid gebakken snoekbaars met zuurkool en een appelstroop jus
€ 21,50

Vegetarische gerechten
Pappardelle met paddenstoelencrème, rucola en Parmezaanse kaas
€ 16,50
Quiche van ricotta en spinazie met een tomaten-saffraan saus
€ 15,75

Vlees
Roodpoot patrijs met zuurkool en een appelstroop jus
€ 21,50
Gebakken tournedos met een romige truffeljus
€ 28,50
(met eendenlever € 33,50)
Hertenbief medaillons met wild garnituur en een jus van rode port
€ 23,50
Hazenbout klassiek
€ 22,75
Parkhotel Burger: 100% mals rundvlees op een geroosterd broodje met
bacon, ui en kaas
€ 17,50
Spies van gemarineerde kippendijen met satésaus, atjar en kroepoek
€ 17,50

Special
Runder entrecote Australian black Angus grain fed met béarnaise en sjalotten jus
250 gr: € 35,50
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur
Het is mogelijk om een extra salade bij te bestellen à € 2.75 voor 2 personen

Maaltijdsalades
Vissalade met een variatie aan koude vis
€ 14,75
Salade geitenkaas met peer, aceto siroop en paddenstoelen
€ 14,75
Klassieke Caesar salade met gerookte kip, spek, ei, en ansjovis
€ 14,75
Salade Carpaccio van hert met truffel crème en Parmezaanse kaas
€ 14,75

Flammkuchen
Te bestellen tot 18.00 uur
Spek & ui, crème fraîche en rucola
€ 11,75
Zalm & garnaal, crème fraîche en rucola
€ 11,75
Pesto & mozzarella, crème fraîche en tomaat
€ 11,75

Dessert
Verrassingsdessert: bestaande uit diverse zoetigheden
Voor 1 persoon € 9,00
Voor 2 personen € 15,00
Kaasplank met diverse binnen- en buitenlandse kazen met brood
€ 9,50
Cheesecake van karamel met popcorn, mandarijn en vanille
€ 8,75
Crème brûlée met appel en stoofperenroomijs
€ 7,50
Bombe van vanille met hazelnoot en chocolade
€ 7,50

Lunchkaart
Te bestellen tot 18.00 uur
Club sandwich van gerookte kip, ei, spek, roomkaas en mosterd,
geserveerd met chips en cocktailsaus
€ 11,50
Tosti ham en kaas uit de pan
€ 7,50
Baguette met herten carpaccio en truffel crème
€ 8,25
Baguette met gerookte zalm, roomkaas en pesto
€ 8,75
Panini caprese
€ 8,50
Uitsmijter ham en kaas op wit of bruin brood
€ 7,50
Twee “Bourgondiër” rundvleeskroketten met brood en Limburgse grove mosterd
€ 7,75

