
driegangen op de plank  31,50 

                                                                       los hoofdgerecht 15,75 
 

wijn bij de plank bij elke gang een glas bijpassende wijn                   13 

bier bij de plank bij elke gang een verrassend glas bier                     13 

 

brood op de plank 

zuurdesembroodjes met diverse smeersels (5,75) 

glutenvrij brood (+1) 

 

voorgerecht op de plank 

proeverij van verschillende gerechtjes  

(vis, vlees of vegetarisch) 

 

hoofdgerecht op de plank  

keuze uit vis, vlees en vegetarisch  

met friet en koolsalade  

 

dessert op de plank 

proeverij van verschillende lekkere desserts  

 

 

plank voor kids                     7,25 

 
voorgerecht 
tomatensoepje met balletjes  

 

hoofdgerecht                                                                                 

poffertjes | boter, stroop | poedersuiker 

kinderpannenkoek | smarties | slagroom | nutella  

friet met bitterballen, frikandel of kipstukjes                                           

pasta bolognese | kaas 

 

nagerecht 
handijsje naar keuze 

lunch 

 

zuurdesembroodjes met diverse smeersels                         5,75 

brabants worstenbroodje                                                    2,50 

 

soep 

tomatensoep | groentegarnituur | brood, | crème fraîche v     6,50 

dagsoep | garnituur | brood                                                    6,75 

 

tosti  (luxe tosti van 2 plakken dik gesneden landbrood)  

ham-kaas                                                                             6,50 

geitenkaas | honing | walnoten                                              7,25 

kip smokey bbq | spek | kaas                                               7,75   

 

brood (2 plakken dik gesneden landbrood) 

carpaccio | pesto, parmezaan | rucola | truffelmayonaise       9,25 

brie uit de oven | spek | pesto | rucola                                   7,75 

tonijnsalade | zongedroogde tomaat | rode ui | kappertjes     8,75 

uitsmijter | ham | kaas | spek                                                8,75 

 

salade  (met brood en hummus)  

gebakken kip | spekjes | ei | tomaat | komkommer |   

parmezaan | croutons                                                 9,80 / 14,90 

tabouleh | bulgur | peterselie | munt | komkommer |  

granaatappel, | gepofte tomaat | feta kaas                  9,80 / 14,90 

 
 
specials                                                                             
13 lunch deal soep + keuze uit een tosti, brood of                13 

kleine salade 

 

club sandwich  3 plakken landbrood belegd met             11,50 

carpaccio, pesto, rucola, tonijnsalade, rode ui, spek en   

gebakken ei | truffelmayonaise | tortilla chips                                

 

13 uurtje soepje | 2 plakken landbrood |  gebakken ei |       9,75 

kroket | salade 

 
   

appeltaart                                                                              3,50 

slagroom                                                                                0,5 

lunch voor kids 

 

kindertosti                                                                            3,50    

broodje aap met beleg                                                          4,50    

 

ik wil tekenen 

poffertjes | boter, | stroop | poedersuiker                                       5 

 

ik heb geen honger 

kinderpannenkoek | smarties | slagroom | nutella                    6,50 

 

ik weet het niet 

friet met bitterballen, frikandel of kipstukjes                             5,50    

 

ik wil spelen                                                                                  

pasta bolognese | kaas                                                                6 

 

ik wil alleen een ijsje 

kinderijsje                                                                                3,50 

handijsje vanaf                                                                             1 

in juli en  
augustus  

tweede driegangen- 
plank-menu gratis 

(want we zijn blij  
dat je er  

weer bent!)

 HET PARKTHEATER  

 150 cm 
 ZOMER 
   FESTIVAL 

MET DE FLES OP TAFEL 

                  vr 3 juli   wijn-editie 

                vr 17 juli   bier-editie 

                vr 24 juli   rosé-editie 

       vr 1 augustus   bier-editie

bij 
geboekt


