
6 stuks

Met kaas, chilisaus en guacamole

Met kruidenboter

PARK news

breekbrood          
appeltaart              3,50

portie bitterballen   

nacho’s                   

Hé, wat gezellig dat je er bent. Welkom bij @The Park Noordwijk.
De leukste plek in de Noordwijkse duinen. En een van de mooiste
plekjes van ons Nederland. Een prachtige vakantieplek, maar ook
een plek waar je je thuis voelt. @The Park is de woonkamer van
Noordwijk. Een plek waar je lekker tot rust komt, kan kletsen
of een spelletje kan spelen. Oh ja... en gewoon lekker kunt eten. 

Ontbijtservice @The Park 
Liever in je vakantiewoning ontbijten? Bij het restaurant & de 
receptie zijn bestelformulieren verkrijgbaar waarmee je verse 
broodjes kunt bestellen. Tussen 09.00 en 09.30 uur worden de 
broodjes bij jullie vakantiewoning bezorgd. 

cheesecake             5,50

Ambachtelijke appeltaart

Welkom in restaurant @the park

Kapelleboslaan 41    2204 AJ Noordwijk     Reserveren kan via 06 57 37 57 16

12 stuks
bittergarnituur  

Met 8 stuks bittergarnituur, kaas, nootjes 
en een gezonde snack

borrelplank            

Luchtige cheesecake op een crumble 
van kaneel

4,50

4,50

8,00

7,50

 
12,00

slagroom               0,50

Vegetarisch

Veganistisch

Kinder borrelplank     7,50

borrel tijdbij de koffie

Laat het onze medewerkers weten, 
zodat wij de bestelling hierop 

kunnen aanpassen.

heeft u een allergie?

Een plank vol lekkers, speciaal voor 
twee kinderen. Met chips, snoepjes, een 
gezonde snack én limonade.

voor de kids

borrel tijd



Carpaccio                                 

Broodjes

pulled pork                              

Broodje met gerookte zalm, ui, kappertjes en een frisse citroen-
dille mayonaise

Boerentosti met belegen kaas en/of gegrilde ham

lunch 
Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij onze medewerkers

Salades

Voor de kinderen

Pikante kip                             

poffertjes  

broodje hagelslag                  

caprese                         

gerookte zalm                      

Salade met geroerbakte kipreepjes, champignons, ui en een 
licht pikante saus 

Ambachtelijk gebakken poffertjes met boter en poedersuiker

Het oer-Hollandse broodje hagelslag 

Broodje met op de plaat gebakken pulled pork, coleslaw en 
een lichtzoete saus

Salade met een mediteraanse combinatie van tomaat, 
mozzarella, olijven, pijnboompitten en een romige basilicum 
dressing 

gerookte zalm                         

tosti ham/kaas                         

uitsmijter ham/kaas                 

12 uurtje                             
Tomatensoep, broodje met pikante kip en een broodje kroket

Surf & turf                          
Broodje carpaccio en een broodje zalm

lunch specials

Broodje met dungesneden rundercarpaccio, pesto-mayonaise, 
rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Keuze uit ambachtelijk wit of bruin brood of 
een Italiaanse bol

pikante kip                               
Broodje met geroerbakte kipreepjes, champignons, ui en een 
licht pikante saus 

Broodje met gegrilde groenten, geroosterde noten en hummus
Gegrilde groenten                   

mozzarella                              
Broodje met een mediterraanse combinatie van tomaat, 
mozzarella, olijven, pijnboompitten en een romige basilicum 
dressing 

Bonte salade met tomaat en komkommer

Salade met gerookte zalm, ui en kappertjes

gegrilde groenten                     
Salade met gegrilde groenten, geroosterde noten en hummus

Seizoenssoep                             

Soepen

Vraag onze medewerkers naar de seizoenssoep

tomatensoep                             
Huisgemaakte tomatensoep van pomodori tomaten met 
basilicum

11:00-16:00

9,00

8,00

8,00

 
9,00

 
7,00

 
7,00

4,50

7,50

5,50

5,50

9,50

12,50

9,50

 
9,00

4,50

2,00

9,50

10,00

Drie eieren met ham en/of kaas op bruin of wit brood



bolletje ijs met slagroom             
Vraag onze medewerker naar de smaken

pasta pesto                             

Huisgemaakte tomatensoep van pomodori tomaten met 
basilicum

Salade met een mediterraanse combinatie van tomaat, 
mozzarella, olijven, pijnboompitten en een romige basilicum 
dressing 

Dungesneden rundercarpaccio met truffel mayonaise, rucola, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

Taartje van gerookte zalm en een mousse van fijne tuinkruiden

Mediterraanse combinatie van tomaat, mozzarella, olijven, 
pijnboompitten en een romige basilicum dressing 

Voorgerechten

Maaltijdsalades

diner
Voor allergeneninformatie kunt u terecht bij onze medewerkers

Hoofdgerechten

Hamburger classic                 

hamburger italiaanse stijl       

Fish and chips                       

Schnitzel                                 

Runderburger met bacon, ui, kaas en tomaat

Runderburger met tomaat, mozzarella en pestodressing

Krokante lekkerbek met remouladesaus en patat

Authentieke schnitzel met zigeunersaus en citroen

Cheesecake                          
Luchtige cheesecake op een crumble van kaneel, geserveerd 
met frambozendressing en slagroom

chocolade taartje                  
Warm chocoladetaartje met een vloeibare kern, geserveerd 
met vanille ijs en slagroom

Salade met geroerbakte kipreepjes, champignons, ui en een 
licht pikante saus 

breekbrood met kruidenboter     

Pasta bolognese                      

Pikante kip                             

Tomatensoep                           

caprese                            

carpaccio                               

Zalm op toast                       

caprese                                  

speciaal voor de kids

kipsaté                                   14,50
Twee grote teriyaki kipspiezen met satésaus, atjar, kroepoek, 
stokbrood, gebakken uitjes en seroendeng

specialiteiten van de chef

kidsbox                              
Patat met saus, keuze uit een frikandel, kroket, kaassoufflé 
of kipnuggets en een leuk speeltje

poffertjes                       
Ambachtelijk gebakken poffertjes met boter en poedersuiker

kinderpizza                         
Pizza Margherita

pasta bolognese                

Nagerechten

17:00-20:30

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en 
patat met mayonaise. 

12,50

12,50

12,50

4,50

5,50

9,00

9,00

7,50

6,00

6,50

7,00

6,50

6,50

6,50

3,00

16,00

14,50 

16,00

14,00
 
 

12,50 

 
12,50

Salade met gegrilde groenten, geroosterde noten en hummus
Gegrilde groenten                     

Spaghetti met tomatensaus, gehakt en parmezaanse kaas

Spaghetti met een pesto-roomsaus en gegrilde groenten

shared platter                        17,50 
Tomatensoep, pulled pork, pikante kip, breekbroodje, patat 
en een bakje salade. Vanaf 2 personen. Prijs is per persoon.



Likeuren
baileys whiskey

grand marnier licor 43

amarettotia maria

Speciale koffie’s
irish coffee whiskey                  

spanish coffee licor 43         

french coffee grand marnier       

italian coffee amaretto              

Sterke dranken
gin tonic Gordon’s dry gin 

mixdranken informeer bij medewerker

6,50 

6,50 
 

6,50 
 

6,50

4,50 

4,50 
 

4,50

4,50 

4,50 
 

4,50

7,50 

5,00

Verse muntthee                          

Frisdrank

Water / Sap Warme dranken

COCA-COLA 0,2 cl                          

chaudfontaine blauw 

chaudfontaine BLAUW fles 1,0 l                

appelsap                                 

koffie                                     

cappuccino                                

cassis 0,2 cl                                         

Fristi                                    

chaudfontaine ROOD fles 1,0 l                 

espresso                                  

fuze tea lemon sparkling 0,2 cl

Finley tonic 0,2 cl 

RED BULL energy drink               

Latte macchiato                         

Thee                                         

limonade                                  

warme chocomel                        

koffie verkeerd                          2,50

Verse gemberthee                       

slagroom     

COCA-COLA zero 0,2 cl                  

FANTA orange 0,2 cl                      

SPRITE 0,2 cl                               

fuze tea green tea 0,2 cl 

chaudfontaine rood  

chocomel                              

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30
 
2,30
 
2,50
 
2,50

2,50

3,00

2,30

2,30

4,90

4,90
 
2,30
 
2,30
 
2,50

0,75

2,50

2,40

2,30

2,50

 
3,00
 
2,10
 
2,70

2,70

2,50

0,50

drankenkaart

COCA-COLA Light 0,2 cl                          

Jus d’orange



Bieren van de tap Witte wijn
calusari pinot grigio    

false bay sauvignon blanc  

calusari chardonnay  

The stump jump chardonnay 

prosecco treviso        

villa des croix viognier 

glas/fles

Rode wijn
calusari pinot noir     

false bay pinotage     

calusari cabernet sauvignon

false bay syrah        

glas/fles

Rosé
Mundo yuntero Tempranillo

glas/fles

Zuid-Afrika - Coastal Region - 2018

Zuid-Afrika - Coastal Region - 2018

küfertrunk                

Zuid-Afrika - Coastal Region - 2019

Frankrijk - Pays d’Oc - 2018

Australië - McLaren Vale - 2019

Roemenië - Transylvanie - 2019

Roemenië - Transylvanie - 2019

Spanje - La Mancha - 2018

Duitsland

BIO - Italië - Veneto - 2019

Roemenië - Transylvanie - 2019

Roemenië - Transylvanie - 2019
3,75/19,50 

3,75/19,50

4,50/24,50
 
 

5,00/29,50

 
34,50

 
4,50/27,50

3,75/19,50

3,75/19,50 

3,75/19,50

4,50/24,50

4,50/24,50
 

3,75/19,50

drankenkaart

Hertog jan                       

Hertog jan 0,0%

Goose Island IPA           

normal / large

Bieren uit fles

Hoegaarden rosé

hoegaarden witbier

bastaard radler

La chouffe

3,00

3,00 
 

3,50 
 

3,00

3,00 
 

3,00

3,00 

4,00

hertog jan weizener                  

Leffe blond                       

2,75 / 5,25

3,25
 

3,25 

Bastaard radler 0,0%

corona


