
Welkom bij

Lunch
12.00-16.30 uur

Diner
12.00-20.00 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 heerlijk vers wit of bruin brood.

Broodje hete kip           9.5
Met roerbakgroenten en sriracha mayonaise

Broodje brie           9.5
Met noten en kweeperencompote 

Broodje gerookte zalm         9.5
Met roomkaas, kappertjes, rode ui en sla

Brood met twee ambachtelijke kroketten       7.5
Met mosterd of mayonaise

Uitsmijter a la Fruitpark         8.5
Uitsmijter met  3 eieren, ham, kaas en salade

Fruitpark Trio           11
Kopje tomatensoep, broodje kroket en een broodje carpaccio

Soepen 
Tomatensoep           5.5
Geroosterde pompoensoep         6.5
De soepen worden geserveerd met een plakje brood en boter.

 Vegetarisch gerecht



Salades
De salades worden geserveerd met een plakje brood en boter.

Salade Carpaccio          11.5
Met dungesneden runderlende met pijnboompitten, grana padano en basilicum crème

Salade a la Fruitpark          11.5
Verschillende soorten tomaten, basilicumolie, buffelmozzarella, pijnboompitten en rode ui

Salade surf en turf          14
Met gamba, biefstukpuntjes en teriyakisaus

Lunch voor de kleine gasten
Keuze uit heerlijk vers wit of bruin brood.

Pannenkoek naturel of met vers fruit, stroop en poedersuiker    5.5

Kleine uitmijter met ham of kaas        5.5

Broodje gezond met ham, kaas, komkommer en tomaat    4.5

Bowl met frietjes en een frikandel of kroket      5.5
Sausje +0.50

Spaghetti bolognese          5.5
Tosti ham/kaas of kaas met sausje       4.5

 Vegetarisch gerecht



 Vegetarisch gerecht

Voorgerechten
Broodplankje           6.5
Met vers brood wit en bruin, rauwe ham, huisgemaakte kruidenboter, aiolli en tapenade
(ook vegetarisch te bestellen)

Runder carpaccio           12.5
Met pijnboompitten, grana padano en basilicum crème

Gekarameliseerde geitenkaas        10.5
Met vijgen en compote van onze eigen Kweeperen

Rouleau van gerookte zalm         11.5
Met gerookte heilbot en citrus crème

Warme voorgerechten
Champignons uit de oven         9.5
Met knoflookroom, bosui en crème fraiche

Gamba’s uit de oven          11.5
Met chiliolie, kappertjes, ui, verse knoflook en tomaat



Soepen
Tomatensoep           5.5
Met basilicumolie

Geroosterde pompoensoep         6.5
Met crème fraiche en pompoenpitten

De soepen worden geserveerd met plakjes brood en boter.

Maaltijdsalades
Salade Carpaccio          11.5
Met dungesneden runderlende met pijnboompitten, grana padano en basilicum crème

Salade a la Fruitpark          11.5
Verschillende soorten tomaten, basilicumolie, buffelmozzarella, pijnboompitten en rode ui

Salade surf en turf          14
Met gamba, biefstukpuntjes en teriyakisaus

De salades worden geserveerd met plakjes brood en boter.

 Vegetarisch gerecht



 Vegetarisch gerecht

Hoofdgerechten
Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur, frietjes, verse groentes en salade.
Herfstburger           15
Runderburger met brioche brood, gebakken oesterzwam, gedroogde tomaten, rucola, 
oreganomayonaise en mozzarella

Kipsnitzel           20
Met champignonsaus
Surf en turf           28.5
Met biefstuk van het Betuwse rund, gamba en kreeftensaus

Betuwse biefstuk          24.5
Keuze uit: met jus of met kruidenboter

Kipsatè           17.5
Van malse kippendijen met satèsaus, atjar en gefrituurde uien

Zeebaars op de huid gebakken        20
Met citroenboter en antiboise (tomatensalsa) 

Zalmfilet uit de oven          19
Met een kruidenkorst en witte wijnsaus

Vegetarisch gerecht van de Chef        18.5
Vraag onze bediening naar het gerecht van vandaag.



Diner voor de kleine gasten
Pannenkoek naturel of met vers fruit, stroop en poedersuiker    5.5

Bowl met frietjes en een frikandel of kroket      5.5

Spaghetti bolognese          5.5

Desserts
Gepocheerde peer          6.5
Met chocolade ganache, vanille ijs en slagroom

Twee bollen vanille ijs         6
Met espresso en slagroom

Crème brulee           8.5
Met een bolletje pecan-caramel ijs en warme appelpartjes

Koffie compleet          5
Keuze uit koffie of cappucino, geserveerd met twee zoetwaren en een slagroom koffielikeurtje

 Vegetarisch gerecht


