
 

 
 

 
 
 
 

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. In 2021 wordt bekend welk land de eer heeft de Olympische Spelen in 2028 te organiseren. 

 
OVER DE GERECHTEN 

In Restaurant 20 28 en tevens deze zomer in onze Bar Dug Out kunt u veel gerechten eten met duurzame of biologische 
ingrediënten. Deze geven we aan met het volgende symbool: 

 
Een aantal van deze ingrediënten zijn extra bijzonder. We lichten ze graag even toe: 

 
MRIJ-RUND 

MRIJ is een roodbont runderras; de naam staat voor Maas-Rijn-IJsselrund.  De runderen komen uit het rivierengebied van 
Nederland, is zelfredzaam en daarmee duurzaam.  

This cattlebreed is coming from the three Dutch rivers near Arnhem. It is a self-reliant breed and therefore sustainable. 
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 coming 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 
 

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 € 
 
 

Lasagne van sushirijst en huisgerookte zalm, Kikkoman olie,    10,50 

krokant van nori en zoetzure komkommer 

Lasagna of sushi rice and smoked salmon, Kikkoman oil, 

crispy of nori and sweet sour cucumber 
 

Steak tartare met truffelmayonaise, krokante kruidenstengels,    12,50 

crumble van bacon en augurk 

Steak tartare with truffle mayonnaise, herb sticks, 

Crumble of bacon and pickle 

 

Mini kropsla met ingelegde gele, rode biet en een frisse     8,50 

limoen-pepermayonaise* 

Mini lettuce with pickled yellow and a red beet and fresh lime and  

pepper mayonnaise * 

 

Gepofte paprikasoep met een olie van knoflook en een bruschetta    7,50 

van de Green Egg* 

Puffed pepper soup with garlic oil and a bruschetta * 
 

 
 

* Dit gerecht is ook vegetarisch te bestellen 
   This dish can also be ordered as vegetarian dish  
  



 

 
 

 
 

HOOFDGERECHTEN          PRIJS € 
MAIN DISHES           PRICE € 
 
 

Biologische kalfsburger met ingelegde rode ui, little gem, ui, bacon   15,00 

en een mayonaise van jalepeno  (ook met een vegetarische burger verkrijgbaar) 

Organic veal burger with pickled red onion, little gem, onion, bacon 

and a mayonnaise of jalepeno (also available with a vegetarian burger) 

keuze uit 3 kazen: 

Choice of 3 cheeses 

Cheddar 

Bleu Stilton 

Old Amsterdam 

 

Kalfsentrecote van de Green Egg met een pestoboter en kalfsjus    22,50 

Veal entrecote of the Green Egg with pesto butter and veal sauce 

 

Scholfilet op de huid gebakken met een salsa van tomaat    19,50 

Plaice fillet baked on the skin with tomato salsa 

Risotto met peulen en witlof in portstroop en Grana Padano*    16,50 

Risotto with pods and chicory in a port syrup and Grana Padano * 

       

BBQ Platter voor 2 (brisket, Texas style hotdog, kippendij en sparerib)      pp. 16,50 

BBQ Platter for 2 (brisket, Texas style hotdog, chicken and spare rib) 

 

 
Alle gerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur en salade 
All dishes are served with potato and salad garnish 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
NAGERECHTEN                 PRIJS €  

DESSERTS           PRICE € 
     
  

Aardbeien Romanoff met vanille-ijs       7,50 

Strawberries Romanoff with vanilla ice cream 

 

Chocolade ganache taart met pecannoten en karamelsaus geserveerd met een  7,50 

parfait van chocola en biscuit 

Chocolate ganache cake with pecans and caramel sauce served with  

a chocolate and biscuit parfait 

 

Italiaanse ijsbekers keuze uit de smaak; mango, straicciatella, vanilla of   3,50 

chocolade 

Italian icecream choice of taste; mango, stracciatella, vanilla or chocolate  

 

 

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.  


