
12 stuks - diverse warme hapjes

Vers gebakken brood met verschillende 
soorten tapenade

Diverse warme en koude hapjes

8 stuks

PARK news

portie bitterballen    5,50

mixgarnituur 6,50

broodplankje 4,50

borrelplank 12,50

Welkom bij Grand Café @thePark op Recreatiepark 
Beekbergen van TopParken. In ons Grand Café kunt u 

zowel binnen als buiten in onze verwarmde en verlichte serre 
genieten van een drankje en een hapje. 

Openingstijden (oktober t/m maart)
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m vrijdag  vanaf 16.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

In de vakantieperiode zijn wij maandag t/m zondag geopend 
vanaf 12.00 uur. Met de feestdagen hebben wij afwijkende 
openingstijden. Voor actuele openingstijden kunt u terecht bij 
de receptie. 

Broodjesservice
Genieten van verse broodjes in de ochtend? Hiervoor kunt u 
terecht bij de receptie (geopend van 09.00 tot 17.00 uur).

welkom bij grand café @thepark

gr
and café

ENJOY

borrel tijd

Laat het onze medewerkers 
weten, zodat wij uw gerecht 
hierop kunnen aanpassen.

heeft u een 
allergie?

- 12uur snack -
Op zaterdag en zondag zijn

er vanaf 12.00 uur diverse snacks
verkrijgbaar (m.u.v. vakantieperiodes). 



lunch
van 12.00 tot 16.00 uur

tomatensoep 4,50
Op een ambachtelijke wijze bereid met een vleugje room

12 uurtje 9,50
Soep | Broodje ham/kaas | Broodje kroket

broodje gezond 6,50
Keuze uit een wit pistoletje of bruine bol

broodje bal gehakt 5,75
Ambachtelijke gehaktbal | Mayonaise of saté saus

hamburger specialiteit @thepark 12,50
Word geserveerd met frietjes
100% rundvlees | Rode ui | Tomaat | Kaas | Huisgemaakte dressing

broodje warm vlees 6,50
Stokbroodje met saté saus | Keuze uit wit of bruin brood

uitsmijter 7,50
3 spiegeleieren | Ham | Kaas | Keuze uit wit of bruin brood

kroketten 6,50
Keuze uit 2 sneetjes wit of bruin brood

Pistolet hete kip 7,50
Kaas | Sambal

broodje carpaccio 9,50
Dungesneden rundbiefstuk met Parma kaas en pesto/
mayonaise dressing

- kids menu -
Bordje friet - 2,50 

Frikandel - 2
Frikandel speciaal - 2,50 

Kroket - 2
Kipfingers (6 stuks) - 2,50 



diner
vanaf 17.00 uur (keuken gaat om 20.00 uur dicht)

tomatensoep 4,50
Op een ambachtelijke wijze bereid met een vleugje room

kogelbiefstuk * 18,50
Pepersaus

verrassing met ijs 6,50
Vers fruit | Slagroom

kip saté * 14,50
2 stokjes saté | Pikante saté saus

dame blanche 6,50
Vanille ijs | Chocolade saus | Slagroom

schnitzel * 14,50
Peper- of champignonroomsaus

spareribs * 15,50
Speciaal gemarineerde dressing

kinderijsje 4,50
2 soorten ijs | Slagroom

pasta met zalm 15,50
Tagliatella | Knoflook | Ui | Peterselie in roomsaus

broodplank 4,50
Vers gebakken brood met verschillende soorten tapenade

carpaccio 9,50
Dungesneden rundbiefstuk op een bedje van frisse salade | Parma kaas | Pestodressing

vegetarische pasta 15,50
Tagliatella | Knoflook | ui | Paddenstoelen | Pesto | Granapano kaas

voorgerechten

hoofdgerechten 

dessert

* Deze gerechten worden geserveerd met friet en salade.



drankenkaart

koffie 2,40
espresso 2,40
dubbele espresso 3,50
cappuccino 2,75
latte macchiato 3
warme chocomel 2,75
slagroom 0,50
thee 2,40
munt thee 3

heineken vaasje 2,40
heineken halve liter 4,50
heineken 0.0% 2,50
radler 0.0% 2,50
radler 2% 2,50
leffe bruin 3,75
leffe blond 3,75
leffe trippel 3,75
brand weizen 3,75

jenever  2,75
berenburg 3
vieux 3
port 3,25

chardonnay of chavignon (droog) 3,95 per glas 19,75 per fles

il martello of c’olivette (rood) 3,95 per glas 19,75 per fles

il martello pinot grigio (rosé) 3,75 per glas 18,75 per fles

tolltraum weiss weiin (zoet) 3,75 per glas 18,75 per fles

witte bacardi 4
wodka 4
baileys 4,75
gin 4
malibu 4
tia maria 4,75
red label 4,75
jefferson whisky 4,75
amaretto 4,75

cola 2,50
cola zero 2,50
sprite 2,50
rivella 2,50
sinas 2,50
cassis 2,50
chaudfontaine rood 2,50
chaudfontaine blauw 2,50
appelsap 2,50
chocomel 2,50
fristi 2,50
tonic 2,50
lipton 2,75
lipton green 2,75
ranja 1
verse jus 3,50
bitter lemon 2,50

warme dranken bier

binnenlands gedestilleerd

wijnen

buitenlands gedestilleerd

frisdranken


