
WELKOM BIJ HET 

FRUITPARK HOTEL & SPA

HIER BENT U

‘THUIS IN DE BETUWE‘

LUNCHEN, VERGADEREN, DINEREN

EN OVERNACHTEN IN LUXE

Fruitpark Hotel & Spa biedt diverse 
particuliere en zakelijke arrangementen aan, 

laat u verrassen op deze prachtige plek in de Betuwe.

Bonegraafseweg 59 |4051 CG Ochten - T. 0344 - 60 77 85
I. www.fruitparkhotel.nl - E. hotel@fruitpark.nl LUNCHKAARTLUNCHKAART



SALADES
Geserveerd met brood en kruidenboter. 

Salade carpaccio       15
Grana padano - gedroogde tomaat – rucola - basilicum mayonaise 
pijnboompitten - gemengde sla

Salade geitenkaas uit de oven     15
Huisgemaakte paprikajam - geroosterde noten - gemengde sla

Salade gerookte zalm      15
Roomkaas - mierikswortel crème - rucola - zoetzure rode ui - 
kappertjes - gemengde sla

Salade gegrilde groenten     15
Bieten humus - geroosterde noten - groente chips - 
balsamico vinaigrette

Quinoa bowl       15
Cherrytomaten - avocado - rode ui - pijnboompitten - gedroogd 
zeewier - sojabonen - paprika - geraspte wortel - komijnmayonaise 
(gerookte zalm + € 4.00)

LUXE BROODJES
Keuze uit: meergranen bol, bagnat bol of focaccia brood.

Runder carpaccio       9.5
Grana padano - gedroogde tomaat – rucola - basilicum mayonaise 
pijnboompitten

Geitenkaas uit de oven      9.5
Huisgemaakte paprikajam - geroosterde noten - sla

Gerookte zalm       9.5
Roomkaas - mierikswortel crème - rucola - zoetzure rode ui - 
kappertjes

Tuna melt         9.5
Tonijnsalade – kappertjes - rode ui – paprika – kaas

KIDS MENU
Poffertjes met vers fruit en poedersuiker   6

Tosti ham/kaas of kaas met saus naar keuze   4.5

Broodje ham, kaas of zoet beleg naar keuze   3.5

Bowl met frites, appelmoes en snack naar keuze   6
Keuze uit: frikandel, kroket, kaassouffle of kipnuggets

WARME GERECHTEN
Keuze uit: wit of bruin brood

Fruitpark Trio        11
Broodje carpaccio – broodje kroket -  tomatensoepje

Fruitpark burger       16.5
Runderburger - baconmayonaise - cheddarkaas - gebakken uien 
spek - tomaat - sla - frites

Tosti         4.5
Ham /kaas of kaas – wit brood - curry, mayonaise of ketchup

Tosti Fruitpark       8.5
Gegrilde groenten - oude en belegen kaas - salade garnituur

Kroketten met brood      7.5
2 kroketten – mosterd

Huisgemaakte tomatensoep     6.5
Met basilicumolie, geserveerd met brood en kruidenboter

Broodplankje       6.5
Met flatbread, rauwe ham, huisgemaakte kruidenboter, aioli en 
tapenade (ook vegetarisch te bestellen)


