
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 
Volg ons! 

@anafora.vleuten 

 
Parkrestaurant Anafora 
Uilenboslaan 1, Vleuten 

030-6771005 
www.anafora.nl 

  



 

 
Maximatosti    
Tosti met mozzarella, zongedroogde tomaat en pesto
 

Huisgemaakte tonijnsalade
*ook verkrijgbaar op een glutenvrije bagel

 

Gegrilde groenten op landbrood
Gegrilde herfstgroenten en koriander
*ook verkrijgbaar op een glutenvrije bagel

 

Biologische kroketten 
*ook verkrijgbaar met friet ipv met brood voor 11,50

 

Uitsmijter    
Scharreleieren met kaas en bacon
 

Carpaccio salade   
Carpaccio salade met rucola, truffelmayonaise, Parmezaan
  
 

Maxima lunch   
 Season bowl met quinoa, gamba, herfst
 Wrap met tonijn salade, guacamole, komkommer en rucola 

 
Anafora lunch   

 Huisgemaakte Oosterse tomatensoep met kokosroom
 Biologische kroket op landbrood
 Season midi bowl met quinoa, gamba, 

 
 

  

  

       
Tosti met mozzarella, zongedroogde tomaat en pesto 

uisgemaakte tonijnsalade op landbrood   
*ook verkrijgbaar op een glutenvrije bagel 

op landbrood     
groenten en koriander-limoen hummus 

*ook verkrijgbaar op een glutenvrije bagel 

roketten op landbrood    
brood voor 11,50 

       
kaas en bacon       

       
, truffelmayonaise, Parmezaan, kappertjes 

       
eason bowl met quinoa, gamba, herfstgroenten en sesamdressing

Wrap met tonijn salade, guacamole, komkommer en rucola  

       
Huisgemaakte Oosterse tomatensoep met kokosroom 

kroket op landbrood 
eason midi bowl met quinoa, gamba, herfstgroenten en sesamdressing

  

    8,75 

    8,75 

    8,75 

    9,50 

    9,50 

   

   13,50 

   13,00 
dressing 

   15,00 

en sesamdressing 



 

 
Anafora diner 3-gangen 

 Oosterse tomatensoep met kokosroom
 Kipsaté van de houtskoolgrill met friet, atjar en kroepoek
 Slagroom soesjes met frambozen saus

 

Maxima diner 3-gangen
 Season midi bowl met quinoa, gamba, herfstgroenten en

sesamdressing  
 Zalmfilet op de huid gebakken 
 American lemon cheescake

 

Viking diner  3-gangen 
 Carpaccio salade met rucola, truffelmayonaise, Parmezaan

kappertjes 
 Viking burger op houtskool gegaard, knapperige sla, tomaat, bacon, 

cheddar, augurk, mosterd, 
 American lemon cheescake

 
 
De hoofdgerechten van de menu’s zijn ook los v
Vraag uw gastheer/gastvrouw naar de mogelijkheden. 

 

  

  

gangen        
Oosterse tomatensoep met kokosroom 

houtskoolgrill met friet, atjar en kroepoek 
Slagroom soesjes met frambozen saus 

gangen       
eason midi bowl met quinoa, gamba, herfstgroenten en 

op de huid gebakken met dille en seizoensgroenten  
n cheescake 

gangen        
Carpaccio salade met rucola, truffelmayonaise, Parmezaan en 

Viking burger op houtskool gegaard, knapperige sla, tomaat, bacon, 
 uienringen en farm friet 

cheescake 

en van de menu’s zijn ook los van het menu te bestellen. 
Vraag uw gastheer/gastvrouw naar de mogelijkheden.  

  

  24.50 

  27.50 

  24.50 

Viking burger op houtskool gegaard, knapperige sla, tomaat, bacon,  

an het menu te bestellen.  



 

 

Kindertosti    

Tosti kaas/ tosti ham kaas 

Pannenkoek met stroop en poedersuiker

Bosvolk kip    

Kipnuggets met appelmoes en frietjes

  

  

       

stroop en poedersuiker   

       

Kipnuggets met appelmoes en frietjes 

  

  5,00 

  7,50 

  9,50 



 

 

Broodplank     
Met oerbrood, naanbrood, aïoli en pesto

 
Falafel (6 stuks)    
Met aïoli 

 
Butterfly garnalen (6 stuks) 
Met chilisaus 

 
Kaasloempia’s (6 stuks) 
Met chilisaus 
 

Nacho’s     
Met cheddarkaas, jalapenos, guac
 

Ambachtelijke bitterballen (8 stuks) 
Met mosterdmayonaise 

Gemengd bittergarnituur (8 stuks) 
Ambachtelijke bitterballen, butterfly garnalen,
met mosterdmayonaise en chilisaus
 

  

       
oli en pesto 

       

Butterfly garnalen (6 stuks)       

(6 stuks)        

       
cheddarkaas, jalapenos, guacamole, crème fraîche en tomatensalsa 

Ambachtelijke bitterballen (8 stuks)     

Gemengd bittergarnituur (8 stuks)      
Ambachtelijke bitterballen, butterfly garnalen, kaasloempia’s en falafel 

en chilisaus 

  

  7,00 

  7,00 

  7,00 

  7,00 

  9,00 
 

  9,00 

  9,00 


