LUNCH KAART

ETEN, DRINKEN

& VIEREN

SINDS 1866

TOT 15:00 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

LUNCHGERECHTEN
BROODJES
Gezond

8

SOEPEN
Tomatensoep

6

Brie

8

Wortel-Gember soep

6

Pulled Zalm

10,5

Carpaccio

10,5

SALADES
Geitenkaas

13

Pulled Zalm

15

Carpaccio

15

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, honing en mosterd

Brie, walnoot en honing

Zalm, cherrytomaat, komkommer, rode ui, citrus en dille

Lende, truffelmayo, luxe nootjes, oude kaas en rucola

Pulled Pork

Pomodoro tomaat, basilicum en soepballetjes

Wortel, gember, ui, kokosmelk en pesto

9,5

Pulled pork, rode ui, bbq saus en coleslaw

Geitenkaas, honing, walnoot en cranberry compote

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

Lende, truffelmayo, luxe nootjes, oude kaas en rucola

Broodjes keuze uit: Italiaanse bol of meergranen triangel

Maaltijdsalades worden geserveerd met breekbrood en boter.

SPECIALS
Open Crispy Chicken Wrap

7,5

Open Falafel Wrap

7,5

Crunchy kip, rode ui, tomaat, komkommer, spek en bbq saus

Falafel, rode ui, tomaat, komkommer en yoghurt saus

2 Kroketten op oerbrood

9,50

Keuze uit: Bourgondier kroket of groente kroket

Uitsmijter met oerbrood

9,50

12 uurtje

12

3 eieren, ham en kaas

Tomatensoepje, broodje gezond en oerbrood met Bourgondier
kroket

BURGERS
Noorden Deluxe Burger

16

Beyond Meat Burger

16

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

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

IETS TE VIEREN?
ER IS NOG ZOVEEL MEER..
Arrangementen
TOP ‘t Noorden
Iets te vieren? Een groepsuitje? Restaurant bezoek met een groep? Vergaderen
in een gemoedelijke en professionele
setting? Jullie huwelijk tot een echte
onvergetelijke dag maken? We hebben
overzichtelijke arrangementen gemaakt
en uiteraard is het mogelijk er van af te
wijken en het speciaal op maat te maken
voor onze gast. Bekijk alles op onze
website en maak een afspraak om in alle
rust de wensen door te nemen.

Officieel een perfect start en/of eindpunt van het Achterhoekse Wandel en
Fiets route netwerk. Wij zijn een TOP!
Een toeristisch overstappunt. Buiten
vind je de route kaart van de omgeving.

Vergaderen

Dit is de ideale locatie voor je bijeenkomst, evenement of vergadering.
’t Noorden biedt meerdere functionele
ruimtes en heeft een team dat alles tot
in de puntjes voor je regelt.

GROEPSDINERS
Dineren met een groter gezelschap?

Bij en met ‘t Noorden zijn er tal van mogelijkheden! Er is altijd reden voor feest.
Vraag naar de mogelijkheden. Vanaf 10 personen hebben we voor u een speciaal
3-gangen keuze menu.

GROEPSUITJES
Zo maak je iedere gelegenheid compleet!

We hebben verschillende activiteiten voor je op een rijtje gezet, activiteiten zowel
binnen als buiten. Zo maak je ieder kinderfeestje, vergadering, vrijgezellenfeest,
familie-, team- of vriendendag helemaal compleet! Verken de Achterhoek met
e-choppers of te voet via onze uitgezette wandelroutes.

WWW.HETNOORDEN.NL

