
A N A F O R A
P A R K R E S T A U R A N T

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       6
Spek van het kloostervarken en pompoenpitolie

Licht pikante tomatensoep  6
Rode curry, kokosmelk en Thaise basilicum

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

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

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

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

Schelvis - Groene groene asperges, groene boontjes, beurre blanc en friet      
 
Entrecote - Geroosterde mais, geroosterde bietjes, bearnaise saus en friet      

Spareribs - Met koolsalade, BBQ saus en friet         

Papardelle - Met burrata, gebakken paddenstoeltjes, truffelsaus en Peccorino 

Scharrelen?
Uitsmijter    7
Oerbrood, boerenkaas en kloostervarkenspek

Kruidenomelet    9 
Oerbrood, vadouvan en tuinkruiden

Cheesecake    7
Frambozen sorbet, slagroom, frambozen jam 
 
Crème brûlée
Ahornsiroop en ahorn-walnotenijs  6

Sorbet
Vers fruit en 3 smaken sorbetijs  6 

Toetje toe
Dikke frieten     3
Anafora’s kruidenmayonaise

Dikke frieten     5
Truffel aioli en Oude Reypenaer

Groenten salade    4
Geroosterde groenten met chimichurri
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