
WELKOM BIJ HET 

FRUITPARK HOTEL & SPA

HIER BENT U

‘THUIS IN DE BETUWE‘

LUNCHEN, VERGADEREN, DINEREN

EN OVERNACHTEN IN LUXE

Fruitpark Hotel & Spa biedt diverse 
particuliere en zakelijke arrangementen aan, 

laat u verrassen op deze prachtige plek in de Betuwe.

Bonegraafseweg 59 |4051 CG Ochten - T. 0344 - 60 77 85
I. www.fruitparkhotel.nl - E. hotel@fruitpark.nl LUNCHKAARTLUNCHKAART



LUXE BROODJES
Keuze uit: italiaans wit brood of waldkorn brood

Runder carpaccio        9.5
Gefrituurde uitjes – rucola - truffelmayonaise - pijnboompitten - Grana Padano - pittenmix

Gerookte zalm         9.5
Roomkaas - mierikswortel crème - rucola - zoetzure rode ui - kappertjes

Vegan roomkaas       8.5
Vegan roomkaas - rucola - tomaten bruschetta

WARME GERECHTEN
Keuze uit: wit of bruin brood

Fruitpark Trio         11.5
Broodje carpaccio – broodje kroket -  uiensoepje

Tosti van de plaat met 3 boterhammen    6.5
Ham /kaas of kaas – wit brood - curry, mayonaise of ketchup

Uitsmijter a la Fruitpark      10.5
3 eieren – ham – kaas – salade garnituur

Kroketten met brood       7.5
2 kroketten – mosterd

Vegan kroketten met brood      8.5
2 vegan kroketten – mosterd

Franse uiensoep          5.5
Op basis van groentebouillon - gegratineerd brood - vegan kaas

Broodje Ojah vegan roomkaas      10.5
Vegan roomkaas - rucola - tomaten bruschetta - gebakken Ojah vleesvervanger kip

VOOR DE KLEINE GASTEN
Poffertjes met vers fruit en poedersuiker     6
Kleine uitsmijter met ham/kaas of kaas      6
Broodje ham, kaas of zoet beleg      3.5
Bowl met frietjes, appelmoes en een frikandel of kroket   6

SALADES
Salades worden geserveerd met brood en gezouten roomboter

Salade runder carpaccio        15
Gefrituurde uitjes – rucola - truffelmayonaise - pijnboompitten - Grana Padano - pittenmix 
rucola - Little Gem sla

Gerookte zalm          16
Zeewiersalade- kurkuma crème - Little Gem sla

Najaarssalade         14.5
Geroosterde pompoen - Ojah vleesvervanger kip - paprika - peer - champignons - truffel crème - groente chips

Salade gegrilde groenten       14.5
Gorgonzola - geroosterde noten - gegrilde groenten - Ojah vleesvervanger kip

Je likt er letterlijk je vingers bij af, proef deze gerechten hier!

   OJAH vegetarische gerechten
Wij zijn Ojah, het bedrijf achter het merk Beeter®. Wij ontwikkelen in ons bedrijfspand in 

Ochten vleesalternatieven op basis van sojabonen en erwt. De producten die wij 
ontwikkelen bestaan uit slechts twee ingrediënten: sojabonen/erwt en water. 

Beeter®, op basis van sojabonen, bevat 100% plantaardige ingrediënten, ontwikkeld in 
Nederland, die je verleiden door hun sappigheid en malse structuur. Bovendien bevatten 

onze vleesvervangers weinig vet en koolhydraten, zitten ze boordevol hoogwaardige 
eiwitten en bomvol vezels. Ook zijn onze producten glutenvrij!

Broodplankje         7.5
Flatbread besprenkeld met olijfolie, geserveerd met camembert, aioli, bruschetta en kruidenboter


