Speciale koffie’s
Espresso martini 		
vodka, kahlua en espresso

8,50

Irish coffee		
Whisky, bruine suiker, koffie en room

8,50

French coffee		
Grand Marnier, koffie en room

8,50

Spanish 43		
Licor 43, koffie en room

8,50

Italian coffee		
Amaretto, koffie en room

8,50

Choco licor		8,50
Licor 43, espresso en chocomel

wijnen
MOUSSERENDE WIJNEN
per glas per fles
Cava Vallformosa, classic brut, Spanje		 4,75		26,00
Piper Heidsieck, cuvée brut, Frankrijk		 8,50		50,00

WITTE WIJNEN
Osadia, Chardonnay, Chili		 3,75		22,00
Maison de Sud, Sauvignon blanc, Frankrijk		 3,75		22,00
Floralba, Pinot Grigio, Italië		 5,25		28,50
Cuatro Rayas, Verdejo, Spanje		 4,50		24,50
La campagne, Viognier, Frankrijk		 5,25		28,50
Winzer Krems, Grüner Veltliner, Oostenrijk		 4,95		27,00
Sancerre, Loire, Frankrijk		 6,50		36,00

ROSÉ
Maison du Sud, Cinsault Grenache, Frankrijk		 3,75		22,00
Ayet Gris, Frankrijk		 4,25		23,50

RODE WIJNEN
Osadia, Cabernet Sauvignon, Chili		 3,75		22,00
Artero, Tempranillo, Spanje		 5,25		28,50
Osadia, Merlot, Chili		 3,75		22,00
Chateau Tour de Capet, Saint Emilion, Grand cru			39,50
Benchmark, Shiraz, Australië		 4,25		23,50
Sargento Primitivo, Italië		 4,95		27,00
Muriel, Rioja Reserve, Spanje		 6,50		36,00

Cadeaubon!
Lekker eten in een mooie omgeving is altijd een feestje,
dus waarom geen cadeaubon van Restaurant Parck
als cadeau geven?
Een cadeaubon is verkrijgbaar in alle waarden en tot
een jaar na uitgifte geldig. Uiteraard wordt de bon
feestelijk verpakt!

Diner

Dinerkaart
Hoofdgerechten

Aperitief

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet,
aardappels en salade

Aperol Spritz		

6,50

Gin&tonic		

8,50

Mojito		
Rum, limoen, munt, rietsuiker en soda

8,50

Steak Parck		
met chimichurri, haricots verts en gepofte tomaat

Dark&Stormy		
Bruine rum, gingerbeer, limoen

8,50

Black Angus burger		16,50
met crispy sla, rode ui, cheddar, bacon en sambalmayonaise

Moscow mule		
8,50
Vodka, gingerbeer, limoen en munt			

Tournedos Rossini 		26,50
met gebakken eendenlever, akkerpaddenstoel en
truffel Madeirasaus

Strawberry Margarita		
Tequila, triple sec, aardbei, suikersiroop

Tonijnsteak
met sesamkorst, avocado-sinaasappelsalade en teriyakisaus

7,50

Brood aÏoli pesto		4,50

Rendangkroketjes met zoetzure saus
Bitterballen

10 stuks

6,50

6 stuks

6,75

6 stuks
12 stuks

5,50			
10,50

Vlammetjes met zoetzure saus

6 stuks

5,75

Kaasstengels

6 stuks

5,75			

Gemengd bittergarnituur

12 stuks

10,50

Hummus met brood en crudités 		7,50
Parck’s borrelplateau voor 2, steak tartaar, kaas,
15,00
Iberico ham, olijven, rode ui chutney, brood aioli en pesto 		
Nacho’s met kaas, avocado, tomatensalsa en crème fraîche
Oesters
met rodewijnazijn en sjalot

19,50

Ravioli		17,50
gevuld met aubergine met een salade van rucola,
Parmezaan en vinaigrette van basilicum

Bij de borrel
Samosa’s met Sriracha saus

19,95

per stuk
1/2 dozijn

8,50
3,00			
15,00		

voorgerechten
Alle voorgerechten worden geserveerd met toast en boter
Carpaccio		
gemarineerd in groene kruiden, kletskopje van Parmezaanse
kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise

9,50

Trio van vis 		9,50
met gerookte zalm, Hollandse garnalen en gerookte makreel
met rode ui, kappertjes en limoenmayonaise
Steak tartaar 		
met truffelmayonaise, kwarteleitje en klassiek garnituur

10,50

Klassieke tomatensoep 		
met kaascroutons, ricotta en basilicum

8,50

Gamba piri piri		
licht pikant met knoflook en pepertjes

9,50

Dun gesneden tonijn op krokant filodeeg 		
met ricottacrème, sesamzaad en wasabimayonaise

9,50

Salade burrata 		
met Serranoham, pistache-pesto en Parmezaanse kaas

11,50

Steak tartaar XL 		18,50
met truffelmayonaise, kwarteleitje en klassiek garnituur
Zeetong (400 gram) 'a la meunière' 		24,50
met roomboterjus en citroen
Shared surf&turf (2 personen) 		39,50
met steak chimichurri, gamba’s en tonijnsteak
Vegetarische salade 		16,50
met humus, falafel, gegrilde groente, feta, walnoten,
granaatappel en sjalot-vinaigrette
Caesar salade		16,50
met sla, croutons, kip, spek, kaas, ei en caesardressing

Desserts

Cannoli		
7,50
gevuld met chocolademousse en chocolade ijs
Sorbet		
met vers fruit , aardbeiensaus, aardbeien-, banaanen vanilleroomijs met slagroom

7,50

Oreo cheesecake met frambozenijs en slagroom		

7,00

Scroppino 		
van Cava, wodka en citroenijs

6,50

Koffie met friandises		

7,50

Kaasplankje met notenbrood en stroop		
10,50
Tip: Vintage port LBV 4,50

Water

Plat
Bruisend

5,50
5,50

Parck beschikt over aparte ruimtes geschikt voor
private dining of als vergaderruimte.
Herenkamer tot 20 personen
Houtzicht 20-40 personen

Dreefserre 30-60 personen
Zij-terras tot 100 personen

