
 
 

LEUK OM TE WETEN 
DE NAAM VAN RESTAURANT 20 28 wordt uitgesproken als ‘twintig achtentwintig’. 

Deze naam ontstond in 2007 toen NOC*NSF de ambitie had de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen, 100 jaar na 
de Spelen in Amsterdam.  

THE NAME OF THE RESTAURANT 20 28 originated in 2007 when NOC * NSF had the ambition was to bring the Olympics to the 
Netherlands in 2028 , 100 years after the Games in Amsterdam . 

 
OVER DE GERECHTEN 

In Restaurant 20 28 kunt u veel gerechten eten met duurzame of biologische ingrediënten. Deze geven we aan met het volgende 
symbool: 

In Restaurant 20 28 you can eat many dishes with sustainable or organic ingredients. This is indicated with the following symbol: 

 
Een aantal van deze ingrediënten zijn extra bijzonder. We lichten ze graag even toe: 
A number of these additional ingredients are special. We will explain some to you: 

 
MSC VIS 

Het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC) staat op visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. 
The Marine Stewardship Council-quality label (MSC) is for fish products from sustainable fisheries. 

 
ECO FIELDS 

Het kalfsvlees komt van de biologische kalfsboerderij Eco Fields. Deze kalveren krijgen uitsluitend natuurlijke voeding, dus 
zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Het vlees smaakt daardoor beter en is mooi rosé van kleur. 

Our veal is from the organic Eco Fields farm. Fed with natural food and without pesticides and fertilizers, the veal has a very 
good flavour and has a beautiful pink color 

     
ALLERGENEN 

In onze gerechten kunnen bepaalde allergenen voorkomen. Mocht u allergisch zijn voor een van de allergenen, vraag onze 
medewerkers voor meer informatie. Eventuele kruisbesmetting kunnen we helaas nooit volledig voorkomen. 

All our dishes may contain some allergens. If you are allergic to any of these allergens, please ask our staff for more information. 
We can never fully prevent possible cross contamination. 

 
Green Key 

 
Green Key is het internationale keurmerk. Het gaat hierbij om serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de zorg voor het milieu, niet alleen in het bedrijf, maar ook voor de natuur 
in de omgeving. Hotel Papendal heeft al meerdere jaren de hoogst haalbare 'Gouden Green Key'-onderscheiding weten te 

behalen.  
Green Key is an international eco-label. This involves to be serious and verifiable towards sustainability, Corporate Social 

Responsibility (CSR) and care for the environment, not only within the company but also for the nature surroundings. Hotel 
Papendal has for several years been able to achieve the highest possible "Golden Green Key' award.

http://www.lowimpactliving.com/


 
 

 
 
 

 
 
VOORGERECHTEN          PRIJS € 
STARTERS           PRICE € 
 
 

Kreeften bouillabaisse met rouille         10,50  

Lobster bouillabaisse with rouille 

 

Salade kalfspastrami en een mayonaise van waterkers en groente chips   10,50 

Salad veal pastrami served watercress mayonnaise and vegetable crisps 

 

Creme brulee van geitenkaas met perencompote, balsamicostroop en bietenblad* 10,50 

Creme brulee goat cheese with pear compote, balsamic syrup and beet leaf* 

 

Gerookte zalmmoot geserveerd met een salade van tomaat, koriander en een  12,50 

crème van avocado 

Smoked salmon served with a salad of tomato, coriander and a cream of avocado 

Kroketje van eend op een salade van mesclun en een mayonaise    9,50 

van dragon en mosterd  

Croquette of duck on a salad of mesclun and a mayonnaise  

of tarragon and mustard 

 

Rundercarpaccio met klassieke pesto, pijnboompitjes, rucola    10,50 

en vers geraspte Grana Pedano kaas 

Carpaccio of beef with classic pesto, pine nuts, arugula and  

fresh grated Grana Pedano cheese 

 

* Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden 

* This dish is vegetarian or can be prepared vegetarian 



 
 

 

 

 

 
HOOFDGERECHTEN          PRIJS € 
MAIN DISHES           PRICE € 
 

 
 
 

Varkensprocureur van de Green Egg met bearnaisesaus     19,50 

Pigs Attorney green egg with béarnaise sauce 

 

Gegrilde zeebaars met groene asperges en een mayonaise    20,50 

van pomodoritomaat 

Grilled sea bass with green asparagus and a mayonnaise of pomodori tomato. 

Lamskotelet met polenta met huisgemaakte kalfsjus en tomatenboter   22,50 

Lamb Chop with polenta, homemade veal gravy and tomatoes butter 

Aubergine van de grill met tomaat en 2 soorten kaas*     17,50 

Eggplant of the grill with cheese and tomato*. 

Ossobucco met safraanrisotto en Italiaans gekruide saus    21,50 

Ossobuco with saffron risotto and Italian spicy sauce 

Kippetje van de Green Egg met chili-koriandermayonaise     18,50 

Chicken of the Green Egg with chili coriander mayonnaise 

 

 

Alle gerechten worden geserveerd met aardappel en groente garnituren 

All dishes will be served with potato and vegetable garnishes  

* Dit gerecht is vegetarisch  

   This is a vegetarian dish 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 



 
 

 
 
 
 
 
NAGERECHTEN                 PRIJS €  
DESSERTS           PRICE € 

     

 

 

 

Chocolade pistache souffle met parfait van kardemom     6,50 

Chocolate pistachio souffle parfait with cardamom 

 
Panna cotta van vanille met mango smoothie      6,50 

Panna cotta with vanilla mango smoothie 

 
Rabarber framboos crumble met yoghurtijs               6,50 

Rhubarb crumble with raspberry yogurt ice 

 

 
 

Natuurlijk serveren wij ook diverse soorten koffie o.a.: 

Of course we also serve a variety of coffees, including:  

 

Baileys Coffee           6,50 

Irish Coffee           6,50 

French Coffee           6,50 

Spanish Coffee           6,50 

 

  

Heeft u andere koffie wensen, de bediening helpt u graag. 

Would you like to order other coffee, please ask our staff.  
 

 


