NATUURLIJK
SAMEN ETEN
EN DRINKEN

Neem de tijd om samen te genieten
van dit speciale moment van de dag.
Bij ons ontdek je wat groen met
jou kan doen.
In onze keuken gebruiken we zoveel
mogelijk duurzame ingrediënten.
Liefst uit het seizoen en waar
het kan, van eigen bodem.
De keuze is reuze: bij ons komt
iedereen aan zijn trekken.
Bij onze hoofdgerechten serveren
we friet of aardappelen en
groenten in porties op maat.
Smaakt het naar meer? Bestel dan
kosteloos bij. Wij hoeven hierdoor
minder eten weg te gooien.
Samen met jou gaan we zo
voedselverspilling tegen.
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GREEN KEY
Volg ons:
Landal GreenParks
@Landalnl
@Landalnl
Landal GreenParks Ontdek wat groen kan doen
Deel jouw review op onze socials.
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Heb je een allergie?
Meld het bij onze medewerkers.

Bij Landal GreenParks werken we
volgens de richtlijnen van Green Key.
Dit duurzaamheidskeurmerk voor de
recreatiesector dragen we natuurlijk met
hart en ziel uit. Zo gaan we zuinig om met
energie en water, maken we milieuvriendelijk
schoon, recyclen we waar mogelijk en
gebruiken we bij voorkeur biologische
voeding en keurmerkproducten.
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PRIKKEL JE SMAAK
BROOD & DIPS

5,50

2 soorten ovenvers brood met
verschillende dips

HOOFDZAKEN
LANDAL-STEAK

SALADE MET GROENTEN EN GRANEN

22,50

WARM AANBEVOLEN!

CARPACCIO

10,50

flinterdun gesneden rundvlees, oude kaas flakes,
truffelmayonaise

Gegrilde biefstuk met kruidenboter en
tomaat van de grill.

CAESAR SALADE

12,00 P.P.

een selectie van onze voorgerechten. Samen
genieten van deze plank boordevol voorgerechten.
Te bestellen vanaf 2 personen

ZALM SALADE

VEGABURGER

17,50

gerookte zalm met gemengde sla, ei, krieltjes,
kappertjes en kruidenmayonaise

18,50

briochebol met sensational vegaburger,
cheddar, smokey BBQ saus, tomaat, augurk
en uiencompote

ZALM

Wij serveren bij al onze salades brood en boter.

22,00

met chimichurri en geroosterde groenten

DE ZOETE INVAL

6,25
PADDENSTOELENSTOOF

met een knapperige kaascrouton

17,50

met knolselderij en gebakken paddenstoelen

TOMATENSOEP

16,50

19,50

met geroosterde groenten en verse
appelcompote

UIENSOEP

14,50

met onder andere paddenstoelen, geroosterde
pompoen, veldsla, hartige granola en een
mayonaise dressing

groene salade met krokante kippendij, ei,
oude kaas, Caesardressing en knoflookcroutons

HALVE VOLWAARD KIP

NATUURLIJK &
SAMEN GENIETEN

MAALTIJDSALADES

DAME BLANCHE.

6,00

met verse bieslook

FISH & CHIPS

CRÈME BRÛLÉE

GEROOKTE ZALM

gefrituurde kabeljauw met gepekelde groenten,
Brander-mayonaise, gerookt paprikazout en frieten

GROENTENCURRY

PECANNOTENTAARTJE

9,75

6,25

de klassieker: vanille-ijs overgoten met
chocoladesaus

19,50
6,00

met sinaasappel en kaneelijs

met zalmsalade op knapperige brioche

RODE BIETEN TARTAAR

8,00

18,00

met wortel, bloemkool, pepers en naanbrood

7,00

karamelsaus, roomijs van pecannoten en karamel

zachte geitenkaas, knolselderij en pinda crunch

VISVANGST VAN DE DAG
MAKREEL

9,00

kruidenroomkaas, zoetzure komkommer en
krokant bladerdeeg

GEGRILDE RIB-EYE (250 GRAM)
GEROOSTERDE POMPOEN

8,50

CHEESEBURGER

RIBFINGERS

briochebol met runderburger, cheddar, smokey
BBQ saus, tomaat, augurk en uiencompote

9,50

RAVIOLI MET POMPOEN

APPELTAART ‘MESS’

7,00

losse appeltaartvulling met merengue, vanille-ijs,
slagroom en stroopwafelcrunch

27,50

geroosterde groenten en Bearnaisesaus

knapperige spruitjessalade, shi-take, hazelnoot,
oude kaas en kappertjes dressing

heerlijk gemarineerd vlees (zonder bot) met
rettich, tomaat en zwarte knoflook mayonaise

21,00

ons verse visaanbod van vandaag.
Wij vertellen je graag welke vis we serveren.

CHOCOLADE IJSTAARTJE

7,50

merengue, noten en chocoladesaus

18,50

KOFFIE ERBIJ?
18,50

Op onze drankenkaart vind je al onze varianten.

vergeten groenten, salieboter, walnoten en
rucola

KALFSSUKADE

23,50

hazelnoot en saus van ui en spekjes

KROKANT GEBAKKEN SCHNITZEL

WIJ GAAN VOOR GROEN!
Bij Landal GreenParks gaan we voor een
groenere, gezonde wereld. Daarom:
✔ Bereiden we onze gerechten zoveel mogelijk
met lokale en duurzame ingrediënten.
✔ Hebben we een ruim aanbod vegetarische
en veganistische producten op onze kaart.
✔ Passen onze koks restverwerking toe want
eten weggooien vinden we zonde.
Jij toch ook?

met crispy bacon en citroen

KAASJE!

19,00
KAASPLANKJE
een gevarieerd smakenpalet van
4 regionale kazen. Met kletzenbrood
en appelstroop. Aanrader voor de kaasliefhebber.

BIJZAAK
bij al onze hoofdgerechten serveren we
aardappelgarnituur en verse appelcompote

TIP: LEKKER MET EEN GLAASJE PORT.

= vegetarisch

9,50

