
DINEREN VOOR € 18,66!
 
 

Hotel Parkzicht 

 
 

3 gangen menu (excl. drankjes) 
Rundercarpaccio of tonijnsalade  

*** 
Varkenshaaschampignonspies met roomsaus of gebakken 

zalm in garnalensaus  
geserveerd met aardappel- en groente garnituur 

*** 
Crème brûlée of dame blanche 

 

Hollands buffet (excl. drankjes) 
Soepen en voorgerechten: 

Groninger mosterdsoep, heldere groentesoep, huisgemaakte draadjesvleessalade,  
pastasalade met metworst, Termunter vissalade en stokbrood met kruidenboter 

Warme gerechten: 
Visbanket in Groninger mosterdstip, procureur met pruimedanten, kip- kerrie Hazewinkel, varkenshaas 

medaillons in champignon roomsaus, gebakken aardappelen met ui en spek, frieten, aardappelpuree, warme 
groente en gemengde salade 

Dessert:  
Warme pudding met kersen en ijsbuffet 

 

BBQ (excl. drankjes) 
Gezellig van de Fire-ring en grill: 

Bombay kip spies, hamburger van het rund, BBQ worst, truffelspies, houthakkerssteak, gemarineerde speklap,  
spareribs en vispakketje. Er staan twee grote pannen, één met gebakken aardappelen en één met roerbakgroenten. 

Verder staan er drie huisgemaakte salades en diverse passende sausen voor u klaar. 
De BBQ wordt afgesloten met een ijsbuffet. 

 
 

Grand café van Beresteyn  

 
 

Buffet (excl. drankjes) 
Het buffet zal bestaan uit een soepen buffet  en verschillende koude en  warme voorgerechten van onder andere 

vlees en vis en gevogelte. Een grote diversiteit aan warme hoofdgerechten en salades. 
Als feestelijke afsluiting wordt er een dessertbuffet aan u gepresenteerd met een grote verscheidenheid aan 

heerlijke zoetigheden die het buffet meer dan compleet maken. 

 
 

  



Brasserie La Vache 

 
 

3 gangen menu (excl. drankjes) 
Rundercarpaccio  

*** 
varkensmedaillons in  champignonroomsaus 

*** 
crème brûlée 

 
 

Henry's Eten & Drinken 

 
 

3 gangen menu(excl. drankjes) 
Tapas 

 
 

Limburgia 

 
 

3 gangen menu (excl. drankjes) 
Tapas 

 
 

Happy Days  

 
 

Duits menu (+2 x frisdrank/bier)  
Curryworst *** aardappelschijfjes *** salade *** rauwkost *** saus naar keuze *** grote sorbet 

 
 

  



Lekkerste Plekje 

 
 

3 gangen menu (incl. karafje wijn)  
Mosterdsoep of Groentesoep  geserveerd met brood 

of 
Breekbrood met smeerseltjes. 

*** 
Varkenshaas saté met kroepoek, salade en  brood 

of 
Machoburger  (runderburger met kaas bacon whiskysaus geserveerd op een Italiaanse bol met rauwkost 

of 
Omelet geserveerd in een krokant jasje 

*** 
Proeverijtje van diverse zoetigheden 

 
 

Grand Café Java 

 
 

3 gangen menu (excl. drankjes) 
Mosterdsoep 

of  
groentesoep 

*** 
Saté Java (kip of varkenshaas) 

of 
Botervisje met hollandaisesaus 

of 
Gevulde Courgette 

*** 
Tasmania 1866 – Vanille ijs met slagraam en vers fruit en gekruimelde Winkler Prins koek 

of 
Koffie/Cappuccino met Winkler Prins Likeur. 

  



Pizzeria D'Oliveira 

 
 

3 gangen menu vis (excl. drankjes) 
Cozze alla Livornese 

Gebakken verse mosselen met witte wijnsaus  
*** 

Scampi al Vino Bianco 
Grote garnalen in witte wijnsaus 

Bij het hoofdgerecht worden aardappeltjes uit de oven en salade geserveerd. 
*** 

Panna Cotta 
Huisgemaakt traditioneel Italiaans dessert 

 

3 gangen menu vlees (excl. drankjes) 
Le Bruchette di Peperoni Grigliati 

Bruchetta met gegrilde paprika en parmaham 
*** 

Involtini con Carciofi della Nonna Anna 
Gevulde varkenshaas met artisjokken, pesto en gorgonzola op de wijze van oma Anna 

Bij het hoofdgerecht worden aardappeltjes uit de oven en salade geserveerd. 
*** 

Panna Cotta 
Huisgemaakt traditioneel Italiaans dessert 

 

3 gangen menu vegetarisch (excl. drankjes) 
L'insalata con Mozzarelline, Pomodore Secchi e Pocorino Toscano 

Salade met mozzarellabolletjes, gedroogde tomaatjes en Toscaanse Pocorino kaas 
*** 

Pappardelle Broccolata e Gorgonzola 
Pappardelle met broccoli en gorgonzolasaus 

*** 
Panna Cotta 

Huisgemaakt traditioneel Italiaans dessert 

 
 

Chinees Golden Dynasty  

 
 

Grill buffet (incl. 1 drankje) 
Keuze uit 2 soorten soep 

*** 
diverse soorten voorgerechten/bijgerechten en verse salades 

dagverse sushi en amuses 
gevarieerde hoofdgerechten van het warm buffet 

teppanyaki met vis, garnalen, ossenhaas, kipfilet, varkenshaas 
*** 

dessertbuffet met vers gebak, vers fruit en ijs 
*** 

Koffie of thee 



Adriatic 

 
 

03 gangen menu (excl. drankjes) 
Reepjes kipfilet sappig gegrild en pittig, op een bedje van sla tomaat en komkommer met een heerlijk sausje en 

geraspte Parmezaan 
*** 

biefstuk van de haas met ratatouille, rauwkost salade en ‘homestyle’ frieten 
of 

zalmfilet van de grill  met witlof roerbakrijst, rauwkost salade en ‘homestyle’ frieten 
*** 

yoghurt met notenmelange, honing en mint 

 
 

ABC-corner 

 
 

3 gangen menu (excl. drankjes) 
Tomatensoep of groentesoep 

Of 
6 x bitterbal 

of 
Gehaktballetjes met hete saus 

Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter 
*** 

Schnitzel, kip of gehaktbal geserveerd met een garnituur van paprika, ui en champignons 
of 

Varkenshaas 
of 

Kipsaté 
Alle hoofdgerechten geserveerd met gebakken aardappelen, salade, en diverse sausen. 

*** 
Roomijs met warme kersen en slagroom 

of 
Warme wafel met roomijs en slagroom 

of 
Koffie, thee of Cappuccino 

 


