
 
 
 
 
 
 

Geachte gast, 
 

Met trots heten wij u van harte welkom in ons sfeervolle Hotel Restaurant.  
Midden in de bossen aan de rand van de Zuid-Veluwezoom 

geniet u van een stukje nostalgie want Hotel-Restaurant Nol in ’t Bosch 
is al meer dan 150 jaar een begrip in de regio! 

      
Namens het gehele team van Hotel-Restaurant Nol in ’t Bosch 

wensen wij u smakelijk eten en een aangenaam verblijf! 
 

Heeft u een voedselintolerantie of een voedselallergie? 
Geef dit a.u.b. aan ons door. 

  Gerechten met dit symbool zijn vegetarisch. 

 
Lekker vooraf 

 

Broodplank              €  5,50 
Vers gebakken Waldkornbol met aioli en kruidenboter 

 
Voorgerechten 

 

Salade ‘Nol’              €   9,75 
Mesclun met o.a. zongedroogde tomaatjes, gebakken champignons, 
gedroogd spek en een frisse dressing (ook vegetarisch mogelijk) 

 
Traditionele cocktail van garnalen met frisse ijsbergsla en avocado     € 13,50 
met een fluweelzachte cocktailsaus, toast en boter 

 
Met gin, bruine suiker, dille en citroen huis gemarineerde gravad lax    € 11,50 
met mosterdroom en stokbrood 

 
Gevogelte paté met konfijt van uien en rozijnen        €   9,75 
geserveerd met stokbrood 
 
Charcuterie met Schwarzwalder Schinken, Italiaanse salami en mortadella   € 10,50          
met cornichons, olijfjes en een crostini 

 
Soepen 
 

Rijk gevulde minestronesoep met pastaschelpjes        €   7,50 
en een beetje Parmezaanse kaas 

 

Romige pompoensoep met wortel en kokosmelk        €   7,75 
 
Klassieke Hollandse uiensoep           €   7,75 
met een gegratineerd stokbroodje Old Amsterdam 

 

 



 
 
 

Hoofdgerechten 
 

Vangst van de dag             € 21,75 
met bijpassende saus 

 
Gebakken zeebaarsfilet met basilicum roomsaus en gebruneerde amandel   € 22,75 
met zilte groente en gepofte tomaat 

 
Gebraden maïskip ‘Bonne Femme’          € 19,50 
met doperwten, champignons, ui, peen en spekjes 

 
Gebakken varkenslende met bearnaisesaus        € 21,50 
en haricots verts 

 
Gegrilde entrecote ‘Sauce Café de Paris’         € 25,75 
met huisgemaakte rösti 
 
Runderspies met Stroganoffsaus          € 22,50           
geserveerd met aardappelpuree 

 

Traditionele kaasfondue             € 19,50 
van Gruyère en Emmentaler met bijpassend garnituur 

 

Taartje met rode ui en blauwschimmelkaas         € 18,50 
met groene salade, walnoot en appel 

 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 

frites en mayonaise en een frisse salade. 

 
Extra lekker bij uw hoofdgerecht 
Gebakken aardappelen            €   3,50 
Warme seizoengroenten            €   3,75 
Groene salade             €   3,50  

 
Say cheese 
 

Selectie van binnen- en buitenlandse kazen        €  11,75 
met vijgenbrood en appelstroop 

 
Nagerechten 

 

Banoffee pie              €   7,50 
Engelse bananentaart met karamel en chocolade roomijs 

 
Roomijs van witte chocolade           €   6,75 
met warme hazelnoot-chocoladesaus 

   
  Frisse trifle van appel, citroen, kaneel en kwark        €   6,75          
  met frambozencoulis 
 

Huisgemaakte carrot cake           €   6,75 
met een topping van lemon curd en vanille ijs 


