LUNCHKAART
8:00 - 17:00 UUR

LUNCH SPECIALS

BROOD & ZO
ROBUUST AMBACHTELIJK BROOD 					6.75
(STOKJE ZUURDESEMBROOD / BROODJE FLAGUETTE MEDITERRANE / SPELTBOL)		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belegen kaas - knapperige sla - appel - noten v
Blonde D’Aquitaine carpaccio - tapenade - Parmezaan - rucola - tomaat
Huisgerookte zalm - vinaigrette - little gem sla
Rosbief - truffelmayonaise - ei - augurk - rucola
Parmaham - Parmezaan - rucola - tomaat
Tonijnsalade - verse kruiden - gemengde sla - rode ui
Ossenworst - Amsterdamse ui - augurk - mosterd
Belegen kaas - boeren achterham - tomaat - komkommer - ei - augurk
Brie - bijenhoning - walnoten - pecannoten - rucola v

Boeren achterham - belegen kaas
Mozzarella - Parmaham - huisgemaakte tapenade - rucola
Belegen kaas - Pomodori tomaat v
Romige brie: brie - bijenhoning - walnoten - pecannoten - rucola v
Hete kip: gerookte kipfilet - cheddar - sweet chili saus - uienringen
Caprese: mozzarella - Pomodori tomaat - huisgemaakte tapenade v

15.50

ITALIAANSE PLANK VOOR 2					

14.75
p.p.

P5 LUNCH PROEVERIJ

				

11.95

SATÉ VAN DE GRILL							

19.25

HAMBURGER P5 (200 gram)

				

16.95

KROKETTEN “ECHT DRAADJESVLEES”				

8.75

Met z’n tweeën genieten van een heerlijke plank met:			
gamba’s - gemarineerde rundspies - olijven - huisgemaakte tapenade foccacia brood - Parmezaanse kaas - Parmaham - Gravad Lax - brioche
salade caprese - gegrild sardientje. Inclusief 2 glazen bubbels!

Keuze uit Oosterse kip of varkenshaas
Verse ananas - huisgemaakte atjar - satésaus - seroendeng kroepoek - frites met mayonaise

GEITENKAAS ONDER DE GRILL v						7.95
Knapperig stokje zuurdesembrood - gegratineerde geitenkaas bijenhoning - walnoten - pecannoten - op een bedje van groene salade

Brioche bol - rundvlees Blonde D’Aquitaine - bacon - tomaat cheddar - augurk - little gem - frites met mayonaise

BEENHAM UIT DE BETUWE							7.95
Knapperig stokje zuurdesembrood - warme beenham - mosterdsaus peterselie - plukje zuurkool

Bourgondisch vloerbrood (wit/meergranen/Arnhemse vloer) - Dijon mosterd - boter

P5 CLUBSANDWICH								11.50
Gerookte kip - gekookt eitje - mayonaise - tomaat - komkommer - frisse sla gebakken bacon - chips
Gerookte zalm of rosbief in plaats van gerookte kip				

SUPER FOOD ‘BURGER’ v						

Pomodori tomatensoepje - kruiden omeletje - kroket “echt draadjesvlees” boerenbrood - Dijon mosterd - boter

PANINI’S 									7.80
•
•
•

11.50

Een echte klassieker - versgedraaid half-om-half gehakt - satésaus - Amsterdamse ui augurk - Dijon mosterd. Keuze uit Arnhems vloerbrood of frites met mayonaise
Brioche bol - kikkererwtenburger - waterkers - komkommer granaatappel - Goji bessen - yoghurt salsa - frites met mayonaise

TOSTI’S (WIT/MEERGRANEN)							5.75
Keuze uit klassiek of robuust brood
•
•
•

CHEF’S HUISGEMAAKTE BALGEHAKT (180 gram)

+ 1.75

BLT CLUBSANDWICH							8.50
Een klassieker - tomaat - bacon - sla - mayonaise - chips

EI GERECHTEN

Geserveerd op Bourgondisch vloerbrood (wit/meergranen/Arnhemse vloer)

HIGH SPECIALS P5
GEZELLIG BIJKLETSEN MET VRIENDEN,
FAMILIE OF COLLEGA’S?
Probeer één van de High Specials in de middag of avond.
Kies uit de P5 High Tea, High Wine of High Beer.
Vraag onze medewerkers voor meer informatie of
bezoek onze website: perron5arnhem.nl/high-specials-p5

UITSMIJTER NAAR UW WENS						10.85
Belegen kaas of rosbief of boeren achterham

SALADES

UITSMIJTER PUUR ARNHEMS						11.95
Boeren achterham - Pomodori tomaat - gegratineerd met belegen kaas

KEV’S SALADE v							

10.50

UITSMIJTER OP OOSTERSE WIJZE						10.50
Avocado - zalm - sesam - tomaat - rode peper - bosui - cashewnootjes

Kleurrijke vegetarische salade - mesclunsla - pompoen - bospaddenstoelen bietjes - sinaasappel - cashewnoten - walnoten - pijnboompitten - avocado

BOERENOMELET 		

CAPRESE v								

9.75

OMELET NATUREL v								8.95

CAESAR SALADE 							

9.75

						11.75
Champignons - belegen kaas - boeren achterham - verse kruiden

GEKOOKT EI v 		

						4.95
Hardgekookt ei - truffelmayonaise - avocado reepjes - tuinkers

JUNIOR SPECIALS
Vraag naar onze kinderkaart

Buffelmozzarella - trostomaat - vers geplukte Basilicum - rucola

Romeinse sla - Parmezaan - ansjovis - gepocheerd ei - bacon - Caesar dressing
Extra: gerookte kip, gerookte zalm of 4 gamba’s		

+ 3.75

GEITENKAAS BOWL SALADE v				

10.50

Mesclunsla - geitenkaas - komkommer - appel - honing - walnoten pecannoten - balsamicodressing

THAISE BOWL SALADE 					

		

LUNCH MENU			

Groene salade - gebakken gekruide biefreepjes - sojadressing - avocado sesam - komkommer - cashewnootjes						

2-gangen keuze menu 14.50

HUISGEROOKTE ZALM SALADE					
Kruidensla - croutons - cornichons - Amsterdamse ui - vinaigrette

11.75

12.50

TOMATENSOEP

Pomodori tomaten - Basilicumroom - soepstengel met wikkelrokje van gedroogde ham

CAPRESE v

Buffelmozzarella - trostomaat - vers geplukte Basilicum - rucola

UITSMIJTER PUUR ARNHEMS

Boeren achterham - Pomodori tomaat - gegratineerd met belegen kaas

PANINI v

Brie - bijenhoning - walnoten - pecannoten - rucola

KROKETTEN “ECHT DRAADJESVLEES”

Bourgondisch vloerbrood (wit/meergranen/Arnhemse vloer) - Dijon mosterd - boter

V= VEGETARISCH GERECHT

Veel van onze gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen, vraag één van onze medewerkers.

GEVULDE KOMMEN
TOMATENSOEP							

6.75

UIENSOEP v							

6.75

Pomodori tomaten - Basilicumroom - soepstengel met wikkelrokje van gedroogde ham
Met een gegratineerde kaasdeksel

SEIZOENSSOEP							
Vraag onze medewerkers naar de seizoenssoep

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!
Vraag naar onze allergenenkaart en geef uw wensen aan bij één van onze medewerkers!

DINERKAART
VANAF 12:00 - 22:00 UUR

OM MEE TE BEGINNEN
PLANKJE BROOD

v							

HOOFDGERECHTEN
4.95

Huisgemaakt Brioche broodje - focaccia - boerenbrood kruidenboter - huisgemaakte tapenade - hummus dipper

SALTIMBOCCA ZEEDUIVEL		

			

18.75

MIXED GRILL VAN VIS						

29.95

PARELHOEN RISOTTO						

23.50

ZALMFILET OP DE HUID GEBAKKEN				

18.50

HANDGEDRAAIDE PASTA VAN HET HUIS ALLA CHITARRA

16.75

MEDITERRANE GROENTE TAARTJE v				

19.75

SPICY KIKKERERWTEN CURRY v

			

17.50

			

19.75

Zeeduivelstaart - Parmaham - Salie - crème van knolselderij - aardappel ratatouille

CAPRESE v								

9.75

GRAVAD LAX

10.50

Buffelmozzarella - trostomaat - vers geplukte Basilicum - rucola

						

Rauw gemarineerde zalm - verse dillesaus - citroen

FAMOUS P5								

Carpaccio - knoflook gamba’s - Gravad Lax - mini hamburger - tomatensoepje

ZEEDUIVEL								
Zeeduivelstaart - wilde spinazie - saffraansaus

15.95
10.50
6.75

UIENSOEP v								

6.75

ITALIAANSE PLANK VOOR 2					

14.75
p.p.

Pomodori tomaten - Basilicumroom - soepstengel met wikkelrokje van gedroogde ham

Met z’n tweeën genieten van een heerlijke plank met:			
gamba’s - gemarineerde rundspies - olijven - huisgemaakte tapenade foccacia brood - Parmezaanse kaas - Parmaham - Gravad Lax salade caprese - gegrild sardientje. Inclusief 2 glazen bubbels!

Parelhoen - risotto met eekhoorntjesbrood - bospaddenstoelen
Dit gerecht heeft een vertraging van 15 minuten.

Bieslook roomsaus - crème van knolselderij - seizoensgroenten - aardappel ratatouille

TOMATENSOEP							

Met een gegratineerde kaasdeksel

Coquilles - zalm - halve kreeft gegrild in honing & knoflookolie gamba’s - bitterbal van rode biet - Gremolata - aardappel ratatouille

Met Parmezaan en rucola. Spaghetti of Fettuccine te bestellen als:
• Aglio olio: peperoncino - knoflook - bladpeterselie v
• All’ Carbonara: bacon - ei - knoflook - ui - Parmezaan
• All’ 4 formaggi: mozzarella - Parmezaan - Gorgonzola - Fontina v		
• Ai Gamberi: geroosterde gamba’s - Pomodori saus - knoflook
• All’ Aragosta: halve kreeft van de grill - Pomodori saus 			
+ 3.50
Mediterrane groente ratatouille - ei - in springvorm - Pomodori saus - saffraanrijst
Gegrilde groenten - feta - kruidensla - saffraanrijst

GEITENKAAS CREATIE v						

12.75

VISJE UIT DE OVEN		

CARPACCIO BLONDE D’AQUITAINE 		

12.50

SUPER FOOD ‘BURGER’ v						

Geitenkaas parels & crumble - geroosterde bietjes - honing kaviaar vijgen - appelschuim
Runder bovenbil - Parmezaan krokantje - truffelmayonaise gegrilde groenten - rucola - pijnboompitten

			

CAESAR SALADE							
Romeinse sla - Parmezaan - ansjovis - gepocheerd ei - bacon Caesar dressing
Extra: gerookte kip, gerookte zalm of 4 gamba’s

9.75
+ 3.75

		

SEIZOENSSOEP							
Vraag onze medewerkers naar de seizoenssoep

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een huisgemaakt Brioche broodje

TASTING MENU
3-gangen keuze menu 27.50

           met standaard filmkaartje 32.50

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Tomatensoep

Saté van de grill

Arnhemse roomsoes

Carpaccio Blonde
D’Aquitaine

Spicy kikkererwten
curry v

Hollands wentelteefje

Caprese

Saltimbocca zeeduivel

Peeze koffie of thee

Keuze uit 5 pastagerechten

14.75

DONDERDAG Koopavond stadsschotel

Steak biefstuk met frites

15.00

VRIJDAG

Elke vrijdag verse zeetong

dagprijs

WOENSDAG

ZONDAG

Pasta van het huis

Fish Friday		
  Tasting Menu

PERRON

    3-gangen keuze menu

17.25
		

TOURNEDOS (200 gram)						

    23.50  

5 ZIJSPOOR

Puntzak frites met mayonaise 						
3.95
Gekookte peterselie kriel			 					3.95
Aardappel ratatouille met crème fraîche						
3.95
Saffraanrijst									3.50
Warme sauzen huisgemaakt: Champignonroom - Stroganoff - peper - rode wijn
3.25
Gebakken champignons afgeblust met witte wijn en peterselie		
2.95
Royale groene gemengde salade - tomaat - komkommer - rode ui - croutons 		
4.75
Mediterrane groente ratatouille uit de oven - rozemarijn - zeezout
		
3.95

6.75

SCROPPINO									5.75
Citroen sorbetijs - Vodka - Prosecco - gesuikerd citroentje

ONS RUNDVLEES KOMT VAN DE BLONDE D’AQUITAINE-RUNDEREN,
UIT ONZE RIJPINGSKAST MET KRUIDEN EN SICILIAANS ZOUT

Echte klassieker - mooi gegrild					

DAGSPECIALS

HANGOP								
In een weckpotje - koekenmoes - stoofpeertje - kersen

STEAK BIEFSTUK (200 gram)					

15.50

Brioche bol - kikkererwtenburger - waterkers - komkommer granaatappel - Goji bessen - yoghurt salsa - frites met mayonaise

AFSLUITENDE VERLEIDERS

VLEES

T-BONE STEAK (450 gram)					

Verse regenboogforel - en papillotte - groenten julienne - amandelen gekookte peterselie kriel. Dit gerecht heeft een vertraging van 20 minuten.

29.50

ARNHEMSE ROOMSOES 						
Banketbakkersroom - vanille roomijs - slagroom - warme chocolade saus

6.75

CHOCOLATE DELUXE VOOR 2 					
Met z’n tweeën genieten van een chocolade paradijs: 				
moelleux taartje - witte chocolade ganache - stracciatella ijs - pure mousse miljonairskoekje - brownies - warme chocolade saus naar uw wens gegoten

8.75
p.p.

PEETS PUDDING 							
Zacht gebakken taartje - walnoten-honingijs - seizoensfruit		

6.75
7.25

Ook te bestellen als little steak (150 gram)					

26.75
21.50

ERNHEMSE STOOF		

				

19.75

SATÉ VAN DE GRILL							

19.25

HOLLANDS WENTELTEEFJE						
Fries suikerbrood - kaneelijs - stroopsoldaatje - Maple syrup - advocaatje

12.50

16.95

KAASPLANK								
Vier internationale kazen - vijgenbrood - studentenhaver - druiven appelstroop - glaasje port
KOFFIE PERRON 5
						
Kop koffie of thee inclusief een plankje met 3 zoete verleidingen

7.50

Stoofpotje van runder borstvlees - wortel - bospaddenstoelen - sjalot appel - seizoensstamppotje

Keuze uit Oosterse kip of varkenshaas - verse ananas - huisgemaakte atjar satésaus - seroendeng - kroepoek - frites met mayonaise

HAMBURGER P5 (200 gram)

				

Brioche bol - rundvlees Blonde D’Aquitaine - bacon - tomaat cheddar - augurk - little gem - frites met mayonaise

V= VEGETARISCH GERECHT

Veel van onze gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen, vraag één van onze medewerkers.

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!
Vraag naar onze allergenenkaart en geef uw wensen aan bij één van onze medewerkers!

