DINER KAART

ETEN, DRINKEN

& VIEREN

SINDS 1866

VANAF 16:00 UUR

‘t Noorden (van Aalten) is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen.
Op verzoek glutenvrij
Op verzoek notenvrij
Op verzoek lactosevrij
Vegetarisch of kunnen op verzoek vegetarisch

VOORGERECHTEN
Breekbrood met Smeersels

5

Kruidenboter en chili mayo

Supreme Pork Nacho’s

Chili tortilla chips, oude kaas, pulled pork, crème fraîche en bbq
saus

Gamba’s in look

8,5

9,75

Gamba’s in onze eigen huisgemaakte kruidenboter

Pulled Zalm

10,5

Carpaccio

10,5

SOEPEN
Tomatensoep

6

Wortel-Gember soep

6

Zalm, rode ui, citroen, dille, kappertjes en babyleaf

Lende, truffelmayo, luxe nootjes, oude kaas en rucola

Pomodoro tomaat, basilicum en soepballetjes

Wortel, gember, ui, kokosmelk en pesto

HOOFDGERECHTEN
Boergondische Schnitzel

21

Spareribs

23

Kogelbiefstuk 200 gram

24

Kipsate spies

18

Zalm Filet

23,5

Geitenkaas Quiche

17,5

Met boerengarnituur en champignonroomsaus

In huisgemaakte zoete marinade, chili mayo, seizoensgroenten

met seizoensgroenten en pepersaus

BURGERS
Noorden Deluxe Burger

16

Beyond Meat Burger

16

100% Rundvlees, sla, tomaten relish, augurk, rode ui, bacon,
‘t Noorden burgersaus en cheddar

100% Vega, sla, tomaten relish, augurk, rode ui,
‘t Noorden burgersaus en cheddarkaas
Burgers worden geserveerd met friet en rauwkost

Kipdijfilet, kroepoek, satésaus en seizoensgroenten

Kruidenkaas en seizoensgroenten

Met stukjes tomaat, walnoten, honing en zongedroogde tomaat

SALADES
Geitenkaas

13

Pulled Zalm

15

Carpaccio

15

Geitenkaas, honing, walnoot en cranberry compote

Zalm, rode ui, citroen, dille, kappertjes en babyleaf

Bovenstaande hoofdgerechten worden
geserveerd met friet, aardappelgarnituur
en groene salade

Lende, truffelmayo, luxe nootjes, oude kaas en rucola
Maaltijdsalades worden geserveerd met breekbrood en boter.

DESSERTS
Dame Blanche

6,5

Noorden Koffie Compleet

6

Sorbet Coupe

8

Weckpotje Kersen Monchou

6,25

Pecan Toffee Meringue

7,5

Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Twee soorten sorbet ijs, verse vruchten en slagroom

Brownie & Blondie

Brownie, vanille-ijs, slagroom en roomboter babbelaars sausje

Keuze uit: koffie, thee, cappuccino of latte met bonbons, fudge
en nougat

Monchou, kersen, Bastogne en witte chocolade

7,5

Met slagroom en karamel

Die deutsche Speisekarte finden Sie hier

