
Welkom bij

Lunch
12.00-16.30 uur

Diner
17.00-20.00 uur

Snackkaart
20.00 - 22.00 uur

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



Lunch
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Uitsmijter a la Fruitpark         7,50
Uitsmijter van 3 eieren, ham, kaas en salade

Club sandwich kip          9,25
Gemaakt met kerrie mayonaise, gerookte kip, spek, ei salade, ui, komkommer en tomaat

Oerbrood met rijkelijk gevulde vleespastei      8,50
Met champignons en rundvlees

Fruitpark Trio           9,25
Kopje soep, broodje kroket, keuze uit een broodje belegd met ham, kaas of rosbief

Twee kroketten met brood         6,50
2 ambachtelijke kroketten met mosterd

Croque madame          6,50
Tosti van oerbrood met ham, kaas en spiegelei

Bowl met bitterballen         7,50
8 stuks

Bowl met gemengd bittergarnituur       7,50
12 stuks

 Vegetarisch gerecht



Borrelplank Deluxe          14,50
Voor twee personen nootjes, olijven, kaas, worst, brood, dips en warme snacks

Salades
Salade Carpaccio          10,50
Met dungesneden runderlende met pijnboompitjes, oude kaas en pesto

Salade van de Chef          10,50
Ingredienten die u niet mag of lust? Geef dit door! 
Ook vegetarisch te bestellen.

Lunch voor de kleine gasten
Keuze uit wit of bruin brood

Sandwich met knakworst         4,25 

Sandwich Nutella          3,75

Sandwich aardbeienjam         3,75

Bowl met frietjes en een frikandel of kroket      4,75

 Vegetarisch gerecht



Voorgerechten
Carpaccio           11,50
Dungesneden runderlende met pijnboompitjes, oude kaas en pesto

Gerookte zalm          11,95
Met mosterd dressing

Breekbroodje met huisgemaakte kruidenboter en tapenade    3,50

Salades
Salade gerookte kip          9,75
Met brie, noten en basilicumdressing

Salade met Gamba’s          10,75
Met lauwwarme knoflook gamba’s

Salade van de Chef          9,75
Ingredienten die u niet mag/lust? Geef dit door!
Ook vegetarisch te bestellen.

Salade met geitenkaas         9,75
Met geitenkaas, honing en nootjes

 Vegetarisch gerecht



Warme voorgerechten
Vleespastei           9,50
Oerbrood met champignons en rundvlees 

Champignons met room en kruiden       9,50
Uit de oven met kruiden uit eigen tuin

Pittige gamba’s uit de oven         11,50
In de olie gebakken met knoflook en chilipeper

Soepen
Tomatensoep           5,25
Soep van de Chef          5,25

De soepen worden geserveerd met plakjes oerbrood en kruidenboter

 Vegetarisch gerecht



Hoofdgerechten
Varkensschnitzel          19,75
Van de rug van het varken overgoten met champignonsaus

Kipfilet van de maiskip         19,75
Met brie, spek, tomaat en basicilumsaus

Malse biefstuk uit de Betuwe        24,50
Met rodewijn saus

Varkenshaas medallions         19,75
Met champignon roomsaus

Kabeljauw           20,50
Met tomaat, mozzarella en basilicum

Vegetarisch gerecht van de Chef        17,50
Verrassing van de Chef

De hoofdgerechten worden gerserveerd met aardappelgarnituur, verse groentes en salade.

Bowl frites met sausje         3,50

 Vegetarisch gerecht



Kindermenu 
Het kindermenu bestaat uit:        7,50
Een kopje tomatensoep of soep van de dag
Frites met een snack of poffertjes
En een ijsje met een verrassing!

Desserts
Chocolademousse          6,95
Geserveerd met sinaasappel ijs

Verse aardbeien met ijs         7,25
Met slagroom

Vers fruit van het seizoen         6,25
Met slagroom

Verrassing van de Chef         6,95
Wisselend gerecht

 Vegetarisch gerecht


