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LUNCHKAART

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. 

Heb je een allergie? Meld het bij onze medewerkers.

NATUURLIJK SAMEN ETEN EN DRINKEN

Volg ons: 
  Landal GreenParks

  @Landalnl

Deel jouw review op onze socials.

  @Landalnl

   Landal GreenParks -  
Ontdek wat groen kan doen

GREEN KEY
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.



HARTIGE HAPPEN
BIG CHEESEBURGER 17,50
Twee hamburgers op een briochebol. Met BBQ-saus,  
tomaten, augurken, sla, cheddar en friet. Royaal genieten.

VEGA BURGER   16,50
Briochebol met BBQ-saus, tomaten, augurken,  
sla, cheddar en friet.

FISH & CHIPS 19,50
Gefrituurde kabeljauw met gepekelde groenten,  
Brander- mayonaise, gerookt paprikazout en friet.

BRIOCHEBOL PULLED PORK 9,50
Geserveerd met koolsla en BBQ-saus

MEXICAN FLATBREAD   8,50
Platbrood met gebakken vegetarische filetstukjes,  
knapperige ijsbergsla, crème fraîche en guacamole 

MAALTIJDSALADES
Deze serveren wij met brood en boter

VEGGIE BOWL    14,50
Onze op en top veganistische maaltijdsalade met gepekelde 
komkommer, rode kool, cherrytomaten, veldsla.  
Boordevol gezonde geroosterde granen. 

CAESAR SALADE 16,50
Frisgroene salade gevuld met krokante kippendij, hard gekookt ei,  
oude kaas, huisgemaakte dressing en knoflookcroutons.

GEROOKTE ZALM 17,50
In een gemengde sla met rucola, radijs, ei, kappertjes, 
crème fraîche en kruidenmayonaise. Plus krielaardappels 
mét schil. (Lekker no waste dus!) 

  = vegetarisch of als vegetarisch te bestellen

SOEP
 

UIENSOEP  6,75
Mét een knapperige kaascrouton 

TOMATENSOEP  6,50
Met verse bieslook 

Onze soepen serveren wij met brood en boter

RIJKELIJK BELEGDE BOTERHAMMEN
Van dik gesneden wit of bruin brood. Geef jouw keuze door.

CARPACCIO  9,50
Dungesneden rundvlees, belegd met oer-Hollandse kaas

ZALMSALADE 9,00
Met frisse komkommer en gemengde sla

AUBERGINESALSA   8,50
Favoriet bij groenteliefhebbers.
Met tomaten, geitenkaas en gemengde sla

BEKENDE LUNCHKOST
TOSTI HAM/KAAS 6,50

TOSTI PESTO-MOZZARELLA 7,50

UITSMIJTER HAM EN/OF KAAS 8,50

BROOD MET KROKETTEN
Met dik gesneden wit of bruin brood. Geef jouw keuze door.

RUNDVLEESKROKETTEN 8,00

GROENTEKROKETTEN   8,00


