Orange Park Restaurant

Onze keuken is dagelijks geopend van 12.00 tot 21.30 uur en op zondag tot 20.00 uur

= vegetarisch

Koffie en thee
Voor alle koffievarianten die espresso als basis hebben zoals cappuccino, cafe latte
en espresso, is gekozen voor de Brazil Santos; voor de lungokoffie is gekozen voor
de Panamaria. Beide soorten zijn 100% Arabicabonen, die 60% minder cafeïne
bevatten dan de meeste andere soorten
Voor cafeïnevrije koffie zijn alle varianten in Colombia Espresso verkrijgbaar.
Frisdranken
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Cappuccino groot
Cafe latte
Thee

€ 1,80
€ 1,70
€ 2,60
€ 2,00
€ 2,90
€ 2,10
€ 1,60

Cola, Cola light, Sisi, Tonic
en Bitter Lemon
€ 1,90
Appelsap
€ 1,90
Appelsap troebel
€ 2,10
Tomatensap
€ 1,90
Ice tea
€ 2,10

Choc-o-lait
Melk chocolade
€ 2,90
Een unieke warme chocolademelk

Gatorade sport drank
Orange
Lemon
Cool blue

Voor bij de koffie

Inovit

Ambachtelijk appelgebak € 3,40
Koffie met ambachtelijk
appelgebak en slagroom € 4,95

Multi-vitamine
Multi-mineral

Verse sappen

Bier

Jus d’orange

€ 2,50

Heineken
Corona

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 2,25
€ 2,25

€ 2,50

Smoothies

Huiswijn

Mango-smoothie
€ 2,95
Kokos/ananas-smoothie € 2,95
Framboos-smoothie
€ 2,95

Rood per glas
€ 2,75
Wit, droog/zoet per glas € 2,75
Wijn per fles, vanaf
€14,50

Mineraalwater
Sourcy blauw vanaf
Sourcy rood vanaf
San Pellegrino

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,95

Sandwiches*

Boerenbroodje
Een goed gevulde boerenomelet met ui, tomaat, champignons,
boerenham Hollandse spinazie en peterselie

€ 5,50

Broodje carpaccio
Rundercarpaccio, huisgemaakte pesto, rucola, pijnboompitten en
basilicum-dressing

€ 6,50

Broodje zalm en spinazie
Duurzaamgevangen gerookte zalm, verse roomkaas en wilde spinazie

Het goede gevoel
Een broodje met pittige belegen kaas, boerenachterham, tomaat,
komkommer, veldsla en scharrelei

€ 6,50

€ 6,50

Biologische hamburger
Een broodje puur biologische hamburger met sla, tomaat, komkommer, ui € 8,50
en gebakken scharrelei

Orange Wellness Club Sandwich
Drie boterhammen met gegrilde kiprollade, bacon, tomaat, komkommer,
gebakken ei en kruidendressing

* U kunt kiezen uit meergranen- of een ciabattabroodje.

€ 8,50

Soep
€ 3,75
Soep van de week
€ 4,00
Romeinse broodsoep
€ 4,00
Krachtige champignonsoep

Alle soepen worden geserveerd met vers afgebakken brood en boter

Fingerfood

Breekbrood met huisgemaakte tappenade en gezouten roomboter

€ 4,50

Diverse groentensticks met aiolidip

€ 3,50

Parmaham, olijven, breekbrood en olijfolie en zeezout

€ 5,50

Salades
Goudse salade
Veldsla met overjarige brokkelkaas, augurk, radijs en mosterd-honingdressing

€ 9,50

Zoete Geitenbreier
Veldsla met zachte geitenkaas, peer, appel, walnoten en honingdressing

€10,50

Als een vis in het water
Een frisse salade met duurzaamgevangen gerookte zalm, limoen,
komkommer, tomaat, garnalen en basilicumdressing

€12,50

Salade Orange Wellness
Gemengde sla met komkommer, tomaat, sinaasappel, gegrilde paprika,
stukjes gegrilde kip en frisse kruidendressing

€10,50

Salade Niçoise
Een frisse salade met boontjes, gegrilde aardappel, zongedroogde
tomaten, scharrelei, gegrilde tonijn en tuinkruidendressing

€12,50

Saladebar
Stel zelf uw salade samen vanuit het saladebuffet met afwisselende sla,
salades, groenten, vlees en vis

Kleine salade incl. 1 breekbroodje

€ 4,50

Grote salade incl. 1 breekbroodje

€ 6,75

Tosti’s
Tosti
€ 2,90
Ham/kaas
Tosti Italia
Tosti van tomaat/oregano-tramazinibrood, belegd met tomaat, pesto en
mozzarella

€ 4,00

Yoghurt
Boerenyoghurt

€ 3,50

Met vers fruit
Griekse yoghurt
€ 2,90
Met walnoten en honing

Eat Natural Energy-repen
Almond, apricots and a yoghurt-coating
Peanuts, cranberries, pistachios and milk-chocolate

€ 1,60

Cranberries, macadamias and dark-chocolate
Brazils, sultanas, almonds, peanuts and hazelnuts

Eiwitshakes (gemaakt met melk)
U kunt kiezen uit:
Aardbei, banaan, vanille of kokos

€ 2,50

Hoofdgerechten

Gegrilde zalm
€15,00
Met roseval-aardappelen uit de oven en een salsa van kappertjes, tomaat,
rode ui, limoen en koriander en een frisse salade

Gebakken dorade

€13,50

Zeebrasem met wilde spinazie, aardappel puree en een biologische witte
wijnsaus

Vegetarische tagliatelle
€ 9,75
Verse pasta met groenten in een tomatensaus

Tagliatelle met gamba’s
€12,50
Verse pasta met gamba’s, knoflook, tomaat, rucola en wittewijnsaus

Roergebakken biefstukreepjes
€14,00
Met roergebakken groenten, rijst en Oosterse saus

Saltimbocca
€15,50
Kalfsvlees gevuld met Parmaham, salie, roseval-aardappelen en wilde
spinazie met rodewijnsaus

Thaise gehaktballetjes
€ 8,50
Met roergebakken groenten, Thaise curry en rijst

Nagerechten

Ambachtelijke appeltaart
Grootmoeders appeltaart met grote stukken appel een bolletje vanille- ijs

€ 6,50

en slagroom

Romig aardbeienijs
Ambachtelijke bereid, met slagroom en vers fruit

€ 6,95

Desserttaartje
Robijnrood gekleurde biscuit, rijke vanille-mousse, gearomatiseerd met
rode peper daarbij slagroom en fruit

€ 6,95

Boerenyoghurt
€ 3,50
Met vers fruit
Griekse yoghurt
€ 2,90
Met walnoten en honing

EET U SMAKELIJK!

