Lunchkaart tot 17 uur

ANAFORA
PARKRESTAURANT

Brood.. met wat d’r op..
Twee biologische rundvlees kroketten op oerbrood - Met cowlsalade en grove mosterd			8
Carpaccio op een meergranenbol - Truffel aioli, kappertjes, ingelegde rode ui en Parmezaanse kaas		
10
		
Ciabatta burrata mozzarella - Geroosterde Westlandse tomaten, basilicum, olijfolie en limoen			8
Duurzaam gevangen tonijn op een focaccia - Geroosterde Utrechtse paprika en kappertjes			9
Geroosterde winterse groenten met oerbrood - Zoals oerwortels en bietjes met onze eigen tzatziki		

7

Onze eigen gerookte zalm op een donkere bol - Met basilicum en dragon-bieten				11
Panini Caprese - Mozzarella, verse pesto en Westlandse tomaten						7
Panini Prosciutto - Oude Reypenaar en truffel crème								

9

Salades

Caesar salade met gepocheerd ei - Ansjovis, bacon, Parmezaanse kaas en geroosterde hoenderfilet		 13
Geroosterde Noordzee makreel - Hollandse appeltjes, ingelegde oerbietjes, Little gem en ponzu dressing		

14

Salade geitenkaas - Walnoten, stroop van Balsamico, avocado, parelcouscous, jonge mango en basilicum		

13

Salade Carpaccio - La violet aardappelsalade, rode ui, truffelmayonaise, rucola, geroosterde pitten en Parmezaanse kaas 12
Traktatie van bieten - Geroosterde oerbiet, rode biet, chioggia biet, gegrilde krokante sla, basilicum en dragon		

10

Extra voorbij uw salade - Anafora’s gerookte zalm 80 gram							7

Soepies
Knolselderij				

Scharrelen?
6

Spek van het kloostervarken en pompoenpitolie

Licht pikante tomatensoep		

Uitsmijter				

7

Oerbrood, boerenkaas en kloostervarkenspek

6

Rode curry, kokosmelk en Thaise basilicum

Kruidenomelet 			

9

Oerbrood, vadouvan en tuinkruiden

Broodplankjes
Bakkers delight - Versgebakken oerbrood met aioli, verse pesto en gezouten boter

6

Anafora’s proeverij - 3 soorten brood, smeersels, boerentruffelkaas, salami, olijven, bietjes en proscuitto

15

Park Specials
Hamburger - 100% rundvlees, geroosterde bacon, boerencheddar, augurk, tomaat, rode ui, BBQ saus en friet

16

Saté van de haas - Atjar, kroepoek, gegrilde ananas, seroendeng en friet						
18
Schelvis - Groene groene asperges, groene boontjes, beurre blanc en friet						
20
Entrecote - Geroosterde mais, geroosterde bietjes, bearnaise saus en friet						
22
Spareribs - Met koolsalade, BBQ saus en friet									
18
17

Papardelle - Met burrata, gebakken paddenstoeltjes, truffelsaus en Peccorino

Extra’s

Dikke frieten					3
Anafora’s kruidenmayonaise

Dikke frieten					5

Toetje toe

Cheesecake				
Frambozen sorbet, slagroom, frambozen jam

Crème brûlée

Truffel aioli en Oude Reypenaer

Ahornsiroop en ahorn-walnotenijs		

Groenten salade				4

Sorbet

Geroosterde groenten met chimichurri

Vers fruit en 3 smaken sorbetijs		

7
6
6

ANAFORA
PARKRESTAURANT

Voor bij de koffie
Appeltaart			

4,25

Cheesecake			

4,50

Chocoladetaart		4,50
Red Velvet			

4,50

Brownie			

3,95

Blue berry muffin		

4,50

Oatmeal muffin			

4,50

Slagroom			

0,50

Kleine trek

Yoghurt - Banaan, chocolade

5,00

Pannenkoekjes			

7,50

Kindertosti - Ham en/of kaas

4,50

Lekkere trek
			

5

Kaasplankje - Kletzenbrood, marmelade, honing, appelstroop en druiven						

12

Chips van zoete aardappel - Olijven, mozzarella, tomaatjes en pesto			

Nacho’s uit de houtkooloven - Gegratineerd met oude Reypenaar, jalapenos, guacamole en crème fraîche		

5

Gerookte amandelen											

4

Gemarineerde olijven											

4

Oude kaas croquetjes - Met huisgemaakte chili jam (6 stuks)							

7

Kalfsvlees croquetjes - Met Zaanse mosterd (6 stuks)							
		
Gamba croquetjes - Met Anafora’s kruidenmayonaise (6 stuks)							

7
8

Chorizo croquetjes - Met aioli (6 stuks)									

7

Oude kaasloempia - Met chili jam (6 stuks)									

7

Bittergarnituur - Verschillende bitterballen en kaasstengels 				

10 (8 stuks) 12 (12 stuks)

Jingle Bells
Wees welkom voor een heerlijk kerstfeest met familie of vrienden!
KERSTBRUNCH
25 & 26 december
€ 32 p.p./ € 16 kids (3 t/m 11 jr)

KERSTDINER
24 & 25 december
€ 39 p.p./ € 19 kids (3 t/m 11 jr)

Met speciaal kidsmenu & entertainment.
Meer info & reserveren via www.anafora.nl

Prijzen in euro’s.

Dinerkaart vanaf 17 uur

ANAFORA
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Genieten in het avondglorie
Voorgerechten
Carpaccio - Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, kappertjes, rucola en la violet aardappel				

12

Traktatie van bieten - Oerbiet,rode biet, chioggia biet, gegrilde krokante sla, basilicum				

10

Ceviche van Noordzee makreel - Quinoa, Westlandse tomaten en koriander					

13

Caesar salade - Ansjovis, gepocheerd ei, bacon, croutons, Parmezaanse kaas en geroosterde hoenderfilet		

13

Gegratineerde geitenkaas - Walnoten, stroop van Balsamico, avocado, parelcoucous, mango en basilicum		

13

Hoofdgerechten
Jamaicaanse Jerk van mais kip - Mango, kokos, rode peper en mais						

19

Spare Ribs - Amerikaanse cowlsla en Anafora’s BBQ saus 							

18

Schelvis - Groene asperges, groene bonen en beurre blanc							

20

Papardelle - Burrata, truffel, rucola, Pecccorino en paddenstoelen						

17

Entrecote van de grill - Geroosterde mais, geroosterde biet en schuim van dragon					

22

Hamburger - 100% rundvlees, bacon, Cheddar, augurk, tomaat, rode ui en Anafora’s BBQ saus				

16

Saté van de haas - Atjar, kroepoek, ananas en seroendeng							

18

Nagerechten

Cheesecake - Frambozen sorbet, slagroom en frambozenjam							

7

Creme brulee - Met ahornsiroop en maple walnut roomijs							

6

Sorbet - Fruit en 3 smaken sorbetijs										

6

Namelaka (Japanse chocolade structuur “cremeux”) - Mousse van kokos en een sorbet van mango/passievrucht		

7

Assortiment van lokale kaassoorten - Kletzenbrood, marmelade, honing, portstroop en druiven (toeslag 3,50)

9,50

Extra’s
Dikke frieten				
Anafora’s kruidenmayonaise			

3

Dikke frieten				
Truffel aioli en Oude Reypenaer		

5

Groenten salade			

4

Paprika, rode ui, bloemkool en chimichurri

Broodplankjes
Bakkers delight			

6

		
Anafora’s proeverij (2 pers.)		

15

Oerbrood met aioli, pesto en gezouten boter		
3 soorten brood, smeersels, boerentruffelkaas,
salami, olijven, bietjes en prosciutto

Jingle Bells
Wees welkom voor een heerlijk kerstfeest met familie of vrienden!
KERSTBRUNCH
25 & 26 december
€ 32 p.p./ € 16 kids (3 t/m 11 jr)

KERSTDINER
24 & 25 december
€ 39 p.p./ € 19 kids (3 t/m 11 jr)

Met speciaal kidsmenu & entertainment.
Meer info & reserveren via www.anafora.nl
Prijzen in euro’s.

ANAFORA
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Voor de kleintjes
Grote honger

USA - Kinderburger Anafora					9,50
Engeland - Fish & Chips					9,50

Kleine trek

Holland - Biefstuk met groenten en aardappel			

12,50

Yoghurt - Banaan, chocolade		 5,00

Denemarken - Schelvis met groenten en aardappel		

12,50

Pannenkoekjes				7,50

Indonesie - Sate van de haas met ananas			

10,00

Kindertosti - Ham en/of kaas		

4,50

Italie - Spaghetti Bolognese				8,00

Life is better in the park
Alexandria Parkzalen

Begin december openen wij onze nieuwbouw Alexandria! Met een eigen entree, terras en een souterrain met
Happy’s Bar en Kookstudio een ideale locatie voor huwelijken, besloten feestjes
& familiereünies én zakelijke gelegenheden.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag ons om meer informatie!
Huwelijken | Feestjes | Familiereünie | Meetings | Bedrijfsuitjes
Nog dit jaar te boeken voor kerstborrels, -diners of een spetterend eindejaarsfeest

Wist u dat wij kiezen voor zoveel mogelijk lokale telers, kwekers en producenten?

