
bijgerecht 
verse friet met mayonaise                                                                                                                           3,50      

rauwkostsalade                                                                                                                                         3,00  

seizoensgroenten                                                                                                                                      4,75 
 
 nagerecht 
pecan toffee meringue | slagroom | karamelroomijs                                                                                   8,50 

wijn torres floralis - moscatel oro      bier hertog jan grand prestige 

chocolade brownietaartje | bosvruchten ganache | chocoladeroomijs                                                      8,50 

wijn torres floralis - moscatel oro      bier hertog jan grand prestige 

carrot cake | gemberglazuur | walnotenroomijs                                                                                           8,50 

wijn torres floralis - moscatel oro      bier hertog jan grand prestige 

5 verschillende kazen | appelstroop | kletzenbrood (menu supplement 2,50)                                            11,00 

wijn fonseca - bin 27                        bier hertog jan grand prestige 

koffie compleet | koffie of thee naar keuze met friandises                                                                            7,75 

het grand dessert van dertien | voor de avonturier die niet kan kiezen                                                    11,00 
(menu supplement 5,00) 
 

 
voor kids 
 
ik wil tekenen | poffertjes, boter, stroop en poedersuiker                                                                             5,00 
 
ik heb geen honger | kinderpannenkoek, smarties, slagroom en nutella                                                      6,50 
 
ik weet het niet | friet met bitterballen, frikandel of kipstukjes                                                                       5,50  
 
ik wil spelen | pasta bolognese met kaas                                                                                                    6,00 
 
ik wil zelf snijden | zalm met friet en groenten                                                                                             9,50 
 
ik heb geen zin | biefstuk met friet en groenten                                                                                           9,50 
 
ik wil alleen een ijsje | ijsje                                                                                        3,50 (handijsje vanaf 1,00) 

driegangenmenu                                  32,50 

 
voor de fijnproever het wijn-arrangement: bij elke gang een heerlijk glas bijpassende wijn                        13,00 
voor de bierliefhebber het bier-arrangement: bij elke gang een verrassend glas bier                                13,00 
 
 
 
zuurdesembroodjes met diverse smeersels                                                                                                6,50 

 

voorgerecht 
 
rundercarpaccio | truffelmayonaise | parmezaanse kaas | pijnboompitten | rucola                                    10,80 

wijn mirassou - pinot noir                bier hoegaarden verboden vrucht 

gemarineerde zalm | aardappelsalade, geroosterde biet, gel van biet, schuim van mierikswortel              11,50  

wijn mirassou - chardonnay             bier hertog jan karakter  

bulgursalade | hummus | ras el hanout | tomatensalsa | spliterwten-courgettebitterbal V                          10,75  

wijn torres - verdeo                         bier leffe tripel 

tomatensoep | groentengarnituur | brood | crème fraîche V (XS -1,00)                                                         7,25 

seizoenssoep | brood | crème fraîche (XS -1,00)                                                                                         7,75 

kreeftenbisque | stukjes gamba | brood | crème fraîche (XS -1,00)                                                           11,00 

wijn torres - verdejo                         bier hertog jan weizener 

salade geroosterde groenten gorgonzola | noten | pedro ximénezsiroop V                                   9,75 / 14,75 

wijn altos ibericos                            bier leffe bruin 

 
 

hoofdgerecht 
 
gegrilde biefstuk van de ossenhaas (XS -4,00)                                                                                     23,50 

seizoensgroenten | bearnaisesaus | rodewijnjus | verse friet (menu supplement 5,00)                                             

         wijn carnivor - cabernet sauvignon   bier goose ipa                                                                                              

gebakken zalm | aardappelmousseline | seizoensgroenten | beurreblancsaus (XS -4,00)                           18,00 

wijn luisa - friulano                           bier hertog jan weizener                                                                               

risotto met truffel | paddenstoelen | courgette | rucola | parmezaanse kaas V (XS -4,00)                          17,50 

wijn  jean leon - chardonnay            bier hoegaarden verboden vrucht                                                                

huisgemaakte boeuf bourguignon | seizoensgroenten | rustiek brood | verse friet (XS -4,00)                 18,00 

wijn carnivor                                     bier leffe bruin 

mexicaanse hamburger                                                                                                                          17,75 

rundvlees | guacamole | crème fraîche | bonensalsa | cheddar | jalapeños | verse friet  

wijn cordillera carignan                     bier leffe royal 

gebakken bietenburger | wortelsalade | feta | crème fraîche | pedro ximénezsiroop | verse friet V             17,25 

wijn mirassou pinot noir                   bier hertog jan karakter  

 

Ga je naar de voorstelling,  
heb je een bepaald dieet of 
allergie, een goed idee of 
gewoon iets leuks te melden, 
laat het ons weten!

Onze sla wordt geproduceerd door Duurzame Kost uit Eindhoven.  

Duurzame sla zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmatige meststoffen en medicatie.

XS = niet zoveel honger? dan passen wij gewoon de porties aan



lunch in dertien 
 
zuurdesembroodjes met diverse smeersels                                                                                                6,50 
brabants worstenbroodje                                                                                                                          2,50 
 
soep 
tomatensoep | groentegarnituur | brood, | crème fraîche V                                                                           7,25 
seizoenssoep | garnituur | brood                                                                                                                  7,75 
 
tosti  (luxe tosti van 2 plakken dik gesneden landbrood)  
ham-kaas                                                                                                                                                    6,50 
geitenkaas | honing | walnoten                                                                                                                     7,25 
 
brood (2 plakken dik gesneden landbrood) 
carpaccio | pesto | parmezaanse kaas | 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 
geroosterde groenten gorgonzola | noten | pedro ximénezsiroop | brood | hummus                       9,75 / 14,75 

 
de specials van dertien 

13 lunch deal soep + keuze uit een tosti, brood of kleine salade                                                            13,00 
 
club sandwich 3 plakken landbrood belegd met carpaccio, pesto, rucola, rode ui,                               11,50 
tonijnsalade, spek en gebakken ei | truffelmayonaise | tortilla chips                                                                    
 
13 uurtje soepje | 2 plakken landbrood |  gebakken ei | kroket | salade                                                     9,75 

 
   
zoet 
appeltaart                                                                                                                          3,50 (slagroom + 0,5)    lunch voor kids 
 
broodje aap                   met beleg                                                                                                             4,50  
ik lust niks                      kindertosti                                                                                                             3,50  
ik wil tekenen                poffertjes | boter | stroop | poedersuiker                                                                5,00 
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                                                                                         6,00 
ik wil alleen een ijsje     ijsje                                                                                    3,50 /  handijsje vanaf 1,00 

#smaaktheaterdertien

met de fles op tafel 
vijf mooie gerechten met vijf bijpassende wijnen of bieren, 
met presentatie van duvelstoejager Siego Jansen 
 
 
ma 28 sep – wijn 
ma 2 nov – wijn 
ma 9 nov – bier

dertien  in het najaar

the dining lizard 

drie-gangen-cabaret 

 

 

 
di 29 sep 
do 5 nov

moord in  
het parktheater 

los jij met je team de moord op? 
 
za 19 sep 
vr 16 okt 
za 7 nov 
za 5 dec

kaarten via parktheater.nl


