Het Noorden van Aalten

Alles voor de familie, hier vieren we samen ’t leven!
Op de menukaart van ‘t Noorden vind je herkenbare klassiekers,
verrassend gepresenteerd en net beter uitgevoerd dan je zou
verwachten.

‘t Noorden staat bekend om haar versgebakken
schnitzels en de proeverijen, zodat je lekker
van alles kunt proeven. We werken zoveel
mogelijk met duurzame en lokaal geproduceerde
producten.
Voor de kinderen hebben we prijswinnende
pannenkoeken en onze zelfgemaakte
Noordelingenstroop.

Kortom: We zijn diepgeworteld in de Achterhoek
en werken met herkenbare, goede producten.
Drink, eet en vier het leven! In de gezelligste
huiskamer van de Achterhoek.

Lokale elementen

Grolsch
Grolsch staat bekend om haar 400 jaar
Vakmanschap en Meesterschap. Bier brouwen
met de beste ingrediënten. Met toewijding,
volgens eigen overtuiging en met karakter. Dit
betekent keuzes durven maken en doen wat
goed voelt. Ook al past dat niet direct bij de
norm. Daarom past Grolsch ook zo goed bij Het
Noorden van Aalten!
Stadsbrouwerij de Borghman
Midden in het historisch centrum van de
Heerlijkheid Bredevoort bevindt zich, op de
plek waar vroeger het kasteel Bredevoort stond,
Stadsbrouwerij de Borghman. Wij mogen een
aantal lekkere biertjes van hun schenken!
Slagerij Gosselink
Ons vlees komt van Slagerij Gosselink uit
Lichtenvoorde. Hun vlees is afkomstig uit
Zieuwent. Gewoon uit de buurt en heeft een
eerlijke afkomst.

Geitenkaas Boerderij DE BRÖMMELS
Onze geitenkaas komt van De Brommels in
Winterswijk Woold. Hier kun je het hele proces
ervaren, van grasprietje tot melk en kaas.
Natuurlijk ook kijken naar de geiten en het
geiten melken. Als kinderen het leuk vinden is
het mogelijk dat ze hierbij mogen helpen!
Appelstroop van De Noordelingen
Onze eigen stroop van appels gemaakt door De
Noordelingen. Heerlijk op pannenkoeken, maar
ook door een salade of yoghurt.
Vis van Wennekes
De lekkerste vis komt van onze visexperts uit
‘s-Heerenberg. Vishandel Wennekes is in 1928
opgericht door opa en oma Wennekes en is
sindsdien uitgegroeid tot een professionele
familie-onderneming.
Ijsboerderij ‘t Dommerholt
Echt ambachtelijk boeren-ijs van ‘t Dommerholt
in Borculo. Ook weer een multifunctioneel
samenwerkend familie bedrijf.
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Lunchkaart

12:00 tot 15:00 uur

BROODJES | Wit of bruin oerbrood
Carpaccio
runderlende | truffelmayonaise | luxe
nootjes | oude kaas | rucola

12,5

Tonijn Salade
kappertjes | ingelegde groenten | bieslook

10

Pulled Zalm
zalm | avocado | ingelegde groenten |
wasabi mayo | sesam | furikake

KROKETTEN
9.5

Bourgondiër Kroketten
oerbrood | zoetzuur | mosterd
Groente Kroketten (V)
oerbrood | zoetzuur | mosterd

9.5

12

Geitenkaas (V)
gegrilde courgette | Brömmels geitenkaas | 10
Noordelingen stroop | luxe nootjes

Onze tip!

SOEP
6.5

Tomaten soep (V)
pomodori tomaat | room
Franse uiensoep (V)
kaas croutons

Broodje Warm vlees
12,5
fricandeau | atjar | satésaus | sesam |
ingelegde komkommer |

VOOR ERBIJ

6.5

Brood met smeersels (V)
naar ons geheime recept

5

Portie friet
Verse friet met mayonaise

4.5

‘t Noorden team staat voor kleur en gelukkig zijn. We worden gelukkig
van onze eigen ingelegde groenten met zoet en zuren. We ontdekken
de Nederlandse keuken opnieuw met wereldse smaken.
Heb je onze eigen saté saus al geproefd?
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Lunchkaart

12:00 tot 15:00 uur

Onze tip!

LUNCHPROEVERIJ | 15 p.p
Lunch Proeverij combinatie van heerlijke
lunchgerechten om samen te delen

warmvlees met onze satésaus | klein soepje
| Bourgondische rundvleesbitterbal |
pulled zalm | | tonijnsalade
ingelegde groenten
Brömmels geitenkaas | Noordelingenstroop
carpaccio | truffelmayo | luxe nootjes |
oude kaas | sla
Op etagere, per 2 personen te bestellen

MAALTIJDSALADES

SPECIALS

Met brood en boter

Salade ‘’Brömmels’’ Geitenkaas (V)
gegrilde courgette | Brömmels geitenkaas
Noordelingen stroop | luxe nootjes

16.5

Salade Pulled Zalm
zalm | avocado | ingelegde groenten |
wasabi mayo | sesam | furikake

16.5

Salade Carpaccio
16.5
runderlende | truffelmayo | luxe nootjes |
oude kaas | sla
Salade Burrata (V)
gegrilde courgette | luxe nootjes | sla |
olijvencrumble | chips van schorseneren

15.5

Noorden Classic Burger
17.5
100% Achterhoeks rundvlees | sla | tomaten
relish | bacon | burgersaus cheddar | friet
| mayo
Beyond Meat Burger (V)
17.5
plantaardige burger | sla | tomaten relish |
ingelegde zuur | burgersaus | friet | vegan
mayo
Pulled Pork Tosti
pulled pork | harissa ketchup | jalapeno |
friet | mayo

12

Hot Dog
12
brioche | zuurkool | uitjes | harissa ketchup
mosterd | ingelegde groenten | friet | mayo
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OM MEE TE BEGINNEN
Brood met smeersels (V) 5
naar ons geheime recept

3 GANGEN MENU | 35 euro p.p.

Onze tip!

Alle a la carte gerechten zijn in het 3 gangen menu te verkrijgen

Voorgerechten

vanaf 16:00 uur

SOEP
Tomaten soep (V) 6.5
pomodori tomaat | room

VOORGERECHTEN
Gambas in look 11
in onze kruidenboter | citroen | breekbroodje
Krokante sushi (V) 10,25
wasabi | ingelegde groenten | Japanse mayo
Carpaccio 12,5
runderlende | truffelmayo | luxe nootjes |
oude kaas | sla | ingelegde bieten
Burrata (V) 10,5
gegrilde courgette | luxe nootjes | crème van
pompoen | olijvencrumble | breekbroodje

Franse uiensoep (V) 6.5
Noordelijke kaas croutons
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VOORGERECHTEN PROEVERIJ

combinatie van heerlijke voorgerechten om
samen te delen
gamba’s | uiensoepje | kaascroutons
pulled zalm | schorseneren chips | gegrilde
groenten | olijfcrumble | creme van
pompoen | breekbroodje
carpaccio
Op etagere, per 2 personen te bestellen
12,5
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Hoofdgerechten

vanaf 16:00 uur

UIT DE STAL |
Wiener Schnitzel 21
300 gr varkensfilet | eigen recept | zoals een schnitzel hoort te zijn |
citroen | peterselie | cranberry compote
Kipsaté spies 20
gebakken uitjes | kroepoek | ingelegde komkommer | saté saus
Biefstuk 24
200 gr kogelbiefstuk | crème van pompoen | chips van schorseneren |
gegrilde courgette | crispy spruitjes

UIT HET WATER |
Zalmfilet 24
crème van pompoen | kruidenkaas | | chips van schorseneren |
gegrilde courgette | crispy spruitjes
Gambas in look 23
in onze kruidenboter | citroen | breekbroodje

UIT DE TUIN |
Risottoballetjes met pompoen (V) 21
crème van pompoen | gegrilde groenten | chips van schorseneren|
olijven crumble | crispy spruitjes

Al onze hoofdgerechten serveren wij met verse friet en mayonaise

Bij te bestellen:

- boerengarnituur (spek, champigons en ui)
- champignonroom saus
- pepersaus
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3,5

Dessert
Onze tip!

Ook lekker in het 3 gangen menu

DESSERT |
Weckpot Kersen Monchou 8,5
monchou | kersen | Bastogne | witte chocolade
| bol kersen ijs van Dommerholt
Warme choco lava cake 8,5
warme chocoladecake | slagroom | bol vanille ijs
van Dommerholt
			
Crepe Suzette 8,5
sinaasappelsaus | bol vanille ijs van Dommerholt

NOORDEN SOFTIJS PARADE
Ons heerlijke softijs met de allerlekkerste
toppings voor 2 personen. Laat je verrassen!
9,5

KIDSDESSERT

Noordelingen kidsijsje 4,5
vanille ijs aardbeien saus | slagroom |
discodip radar toren

KOFFIE, THEE & CHOCOLADE
Koffie | Espresso
Cappuccino | Koffie Verkeerd
Latte Macchiato met siroop
Verse thee van munt met citroen en honing
Verse thee van gember met sinaasappel en honing
Diverse thee smaken van Tea Treasure
Warme chocolademelk met slagroom

2.75
2.95
4
4
4
3
4

GEBAK
De Lekkerste Appeltaart
Glaasje Kersen Monchou		
Slagroom		

4
4
+0.75

KOFFIE SPECIALS
Ierse koffie | Jameson Whisky en slagroom
Achterhoekse koffie | Rondje Aalten (roomboter babbelaar likeur) en slagroom
Amelander koffie | Nobeltje (uit ’t echte hoge Noorden) en slagroom
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7.5
7.5
7.5

Pannenkoeken

LOKALE PANNENKOEK SPECIALITEITEN

Brömmels (V)
appel | rode biet | sla | Brömmels geitenkaas | Noordelingenstroop | nootjes
Winterswijkse
spek | ham | champignons | ui | paprika
Aaltense
ham | kaas | ananas

16.75
14.75
12.25

PANNENKOEKEN
Naturel

8,5

Wij beleggen de pannenkoek naar eigen keuze met een of meer van onderstaande
ingrediënten
Per extra ingrediënt
spek | jonge kaas | oude kaas | ham | champignons | paprika | ui | appel
rozijnen | ananas

+1.25

Burgers

Noorden Classic Burger | 17,5
100% Achterhoeks rundvlees | sla | tomaten relish |
bacon | burgersaus | cheddar | friet & mayo

Beyond Meat Burger | 17,5
Plantaardige burger | sla | tomaten relish |
burgersaus | friet & vegan mayo

Noordelingen kids kaart

LUNCHGERECHTEN | Tot 15:00 uur
Broodje
kaas | ham | Nutella | jam

3.5

Noordelingen Tosti
ham | kaas | wit of bruin brood

4.5

VOORGERECHTEN
Tomatensoepje
breekbroodje

4

Fruitsalade

4

HOOFDGERECHTEN

Snack menu
7.5
frikandel | kroket kaassoufle | kipnuggets
9.5

Schnitzeltje
De hoofdgerechten worden geserveerd met
frietjes, groentechips, mayonaise en appel

KIDS PANNENKOEKEN
Duimelot | om zelf te versieren
Likkepot | kaas
Lange Jaap | spek
Ringeling | appel
Kleine ding | naturel
Nutella

NAGERECHTEN

8.5
7
7
7
6
7

Noordelingen kidsijsje
vanille ijs aardbeien saus | slagroom |
discodip radar toren

4.5

Vers fruit
slagroom

4.75

Kinder choco
chocolademelk | slagroom | spekjes

4

VOOR THUIS
Noordelingen stroop fles
3.95
Lekker voor thuis, in de yoghurt, salade,
bij de kaas of op de pannenkoek!
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Borrelkaart

Bitterballen | 8 stuks met mosterd		

9

Gemengd Bittergarnituur | 10 stuks met chilisaus

9

Gamba’s in look | gegaard in onze huisgemaakte kruidenboter en sla

8.5

Nacho’s kaas (V)| oude kaas, jalapenos, guacamole, zure room, salsa

8.5

Pulled Pork Nacho’s | nacho chili tortilla chips, oude kaas, pulled pork en cheddar saus

9.5

Brood met smeersels (V) | naar ons geheime recept

5

Portie Friet | Verse friet met mayonaise

4.5
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Drankenkaart
KOFFIE, THEE & CHOCOLADE
Koffie | Espresso
Cappuccino | Koffie Verkeerd
Latte Macchiato met siroop
Verse thee van munt met citroen en honing
Verse thee van gember met sinaasappel en honing
Diverse thee smaken van Tea Treasure
Warme chocolademelk met slagroom

2.75
2.95
4
4
4
3
4

GEBAK
De Lekkerste Appeltaart
Glaasje Kersen Monchou		
Slagroom		

4
4
+0.75

KOFFIE SPECIALS
Ierse koffie | Jameson Whisky en slagroom
Achterhoekse koffie | Rondje Aalten (roomboter babbelaar likeur) en slagroom
Amelander koffie | Nobeltje (uit ’t echte hoge Noorden) en slagroom

7.5
7.5
7.5

SAPPEN & FRISDRANKEN
Frisdranken
Ice Tea Green of Sparkling
Appelsap / Fristi / Chocomel / Jus d’orange
Ranja
Melk
Verse Jus ‘d orange

2.75
3
3
2
2.5
4

OM TE DELEN
Karaf water – met sinaasappel, citroen en ijs
Fles Sourcy water 0,75 – plat of bruisend
Karaf Ranja
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4
5.75
5

Bieren
PILSNER
Grolsch Premium Pilsner 5% | 25 cl 2.95 | 50 cl 5.3
Grolsch Premium Pilsner is een verfrissend bier met een zachte afdronk. Het wordt gebrouwen met twee
soorten hop: één voor de verfrissende smaak met zachte afdronk en één voor het aroma. Dit geeft Grolsch
Premium Pilsner haar unieke karakter.
KRACHTIG & BLOND
Grimbergen Blond 6,7% | 33 cl 4.95 - Grimbergen Blond is licht fruitig en evenwichtig zoet-bitter. Door
zijn uitgesproken volronde smaak wordt dit bier ten zeerste geapprecieerd.
Borghman Blond | 6,6 % | 33 cl 5.95 – Borghman Blond wordt lokaal gebrouwen in de Stadsbrouwerij in
Bredevoort. Dit blond biertje heeft een volle body, goede pareling, smaakt moutig zoet met een licht bittertje.
IJ IPA 6,5% | 33 cl 5.1 - Brouwerij ‘t IJ IPA is een donkerblond bier met een uitgesproken hoppig karakter,
een bier met een fruitige, bittere afdronk die lekker lang blijft hangen.
Duvel 8,5 % | 33 cl 4.95 - Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en
een uitgesproken hopkarakter.
Grimbergen Tripel 6,8% | 33 cl 5.1 - Grimbergen Tripel heeft een bitter-zoete, pittige en uiterst volronde
smaak. De typische pittige tripelsmaak ontstaat door de blonde kandijsuiker en de subtiele mengeling van
zachte en bittere hopsoorten.
RIJK & DONKER
Grolsch Rijke Herfstbok 6,6% | 30 cl 4.85 - Rijke Herfstbok is een traditioneel ondergistend gebrouwen
seizoensbier met een aangename, zacht zoete smaak. Bij het proeven gaat alle aandacht uit naar het
aroma van karamel en de tonen van kaneel, rozijnen en bosbessen. Robijnrood met een mokkakleurige
schuimkraag.
Grimbergen Dubbel 6,8% | 25 cl 4.95 - Grimbergen Dubbel is een zoet-bitter bier met veel volheid en
toetsen van karamel. Het is een heel rijk bier met dieprode ‘Bourgogne-kleur’. De smaak zit vol ronde bitters
en een karamelachtige zoetheid.
Borghman Dubbel | 7,2 % | 33 cl 6.1 – Borghman Dubbel wordt lokaal gebrouwen in de Stadsbrouwerij
in Bredevoort. Dit bietje heeft een fruitig en kruidig karakter met een, licht bittere finale.
FRUITIG & FRIS
Grolsch Puur Weizen | 30 cl 4.85 | 50cl 6.65 - Puur water uit eigen bron, originele Duitse gist en
speciaal voor Grolsch geselecteerde tarwemout. Geniet van een volfrisse Weizensmaak en de karakteristieke
geuren van kruidnagel en fruit. Gekroond tot beste weizen ter wereld.
IJwit 6,5% | 33 cl 4.95 - Brouwerij ‘t IJ Ijwit is heerlijk fris en de toevoeging van koriander zaad en citroen
zorgen voor licht kruidige en citrusachtige tonen.
Liefmans Fruitesse | 25 cl 4.95 - Liefmans fruitesse on the rocks heeft een overweldigend fruitaroma met
accenten van aardbei, framboos, kriek, bosbes en vlierbes.
LAAG ALCOHOLISCH & ALCOHOLVRIJ
Grolsch 0.0% | 30 cl 3.4 - Grolsch 0.0% bier is gebrouwen met zorgvuldig geselecteerde gerstemout, 2
soorten hop en ons sprankelende bronwater.
Grolsch Weizen 0.0% | 30 cl 4 - Grolsch Weizen 0.0% is een natuurtroebel tarwebier. Door het unieke
brouwproces is dit bier alcoholvrij met behoud van de volfrisse weizen smaak en de karakteristieke geuren
van kruidnagel en fruit.
Grolsch Radler 0.0% & 2.0% | 30 cl 3.85 - Echt gebrouwen van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten
en ons sprankelende bronwater. Daarna gemixt met echt vruchtensap door onze meesterbrouwers. Het is
licht zoet en echt fris van smaak.
Vraag naar de Wisseltap!
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Wijnen - Alcoholvrij - Borrelen

Wit
Sauvignon Blanc | L’Original | Fris en fruitig | 4.25 / 21.25
Chardonnay | Laurent Miquel Père et Files | Exotisch fruit, boterig | lange afdronk | 4.75 / 23.75
Pinot Grigio | Epicuro | 4.75 / 23.75
La Dolce Festa | zoete witte blend uit Duitsland | 3.75 / 18.50
Rose
Cinsault Syrah | Laurent Miquel Père et Files | Rose, licht en fruiting | 4.75 / 23.75
Rood
Merlot | L’Original | Rood, fruitig, rond en bessen | 4.25 / 21.25
Cabernet Sauvignon | Laurent Miquel Père et Files | Rood, rond & elegant | 4.75 / 23.75
Bubbels
Maschio Prosecco Frizzante | Italie | Fris, licht en toegangelijk | 4.75 / 24
Dessertwijn
Muscat de Rivesalt | Domain Cazes, Frankrijk | Exotisch fruit, zoet, dessertwijn | 5.25

HET BETERE BORRELEN

Aperol Spritz | 7.5
Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete mix van Aperol, Prosecco en bruiswater
Luxardo Limoncello Spritz | 7.5
Fris drankje op basis van citroenen in combinatie met Prosecco en veel ijs
Campari Tonic | 7.8
Bitter, kruidig en fris: italiaans temperament afgeblust met veel ijs, Double Dutch tonic en een partje limoen
Bulldog Gin Tonic | 9.9
Stoere Gin met een harmonieus karakter, heerlijk in combinatie met een premium tonic en limoen

ALCOHOLVRIJ GENIETEN

Crodino | 4.5
Het italiaans bitterzoete aperitief zonder alcohol,
met een stevige bite
Fluére Tonic | 7
Alcoholvrije Gin op basis van kruiden met Royal Bliss Yuzu tonic, citroen en takje munt

OVERIGE DRANKEN

Jonge / Oude Jenever		 3
Jagermeister				3.5
Aaltens Rondje			
3.5
Nobeltje				3.75
Advocaat met slagroom		
5.25
Whiskey Ballentine’s		
4.75

Licor 43 / Grand Marnier / GIN
Bacardi / Vodka / Drambuie
Tia Maria / Baileys / Cointreau
Achterhoekse Limoncello		
Port (Ruby of White)			
Sherry (Dry of Medium)		
Martini (Bianco of Rosso)		
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4.75
4.75
4.75
4.5
4.5
4.5
4.5

Het Noorden
van Aalten

Vier ‘t leven!
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