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news

wij bezorgen bij uw vakantiewoning

Chefkok Ming van @ThePark Asia laat u 
genieten van culinaire creaties uit de 
Aziatische keuken. Met respect voor de 

natuur, de hoogste kwaliteit en dagverse producten 
zorgt Ming voor een unieke smaakervaring.

Eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Zo komt de 
verse vis direct uit de Noordzee en andere Europese 
landen en wordt het duurzaam gefokt vlees uit 
verschillende regio’s gehaald waar het rundvlees 
nog extra gerijpt wordt (dry-aged beef). De vele 
Aziatische en andere producten worden elke 
week vanuit Parijs naar Landgoed de Scheleberg 
vervoerd. 

lunch kaart

huisgemaakte mini loempia’s 2 stuks  6,50

kip saté met pindasaus | 3 stuks  7,50

teriyaki kip 10,50

gefrituurde garnalen (Ebi fry) 2 stuks  6

Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Tot 16.00 uur

Verblijft u op vakantiepark TopParken Landgoed de Scheleberg? Wij bezorgen uw 
lunch en/of diner bij uw vakantiewoning. Neem contact met ons op via 0318 485 996.



lunch kaart lunch kaart
Tot 16.00 uur Tot 16.00 uur

crème kreeftensoep 14,50 wilde garnalen met wakame 14,50

zalm in gember honing saus 14,50

zalmtartaar met avocado 15

teriyaki iberico spies 3 stuks 15

tonijntartaar met avocado 18

iberico met salade 18,50

heilbot 14,50

teriyaki runder entrecote 3 stuks 15

tonijn 16,50

heilbot 200 gr in gember honing saus 17,50

coquille met eendenlever en kaviaar 18,50

Tosti @thepark met friet 9,50

ambachtelijke runderkroket Bruin of wit bolletje | Mosterd 7,75

broodje gezond Bruin of wit brood | Kipfilet | Gekookt ei | Kaas | Sla 5,50

broodje warm vlees Bruin of wit brood | Kipfilet | Gebakken ei | Ui | Pindasaus 6,95

broodje runderkroket 1 kroket met bruin of wit bolletje 3,50

uitsmijter ham kaas bruin of wit brood 8,50

kipsaté Nasi goreng of bami goreng 9,95

hamburger large Bruin of wit bolletje | Runderhamburger | gebakken ei | Kaas | Ui 9,95

kreeft 17,50

wilde garnalen 14,50

alaska king krab 17,50

exclusieve dashi soep

soep sashimi salade

diverse

chinese tomatensoep 5,75 zalm 13,50

teriyaki kipspies 3 stuks  9,50

Tosti kaas 5,50


