
Geachte gast,

Met trots heten wij u van harte welkom in ons sfeervolle restaurant. 

Midden in de bossen aan de rand van de Zuid-Veluwe zoom 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!

DinerkaartNagerechten

Dame blanche € 7,50
Stracciatella-ijs met warme chocoladehazelnootsaus 
en slagroom

Coupe Nol € 8,50 
Appelkaneelcompote met vanille-ijs en slagroom

Gemarineerde ananas  € 8,50 
met kokosijs en granaatappelstroopje

Crème brûlée van koffie € 8,50
met hazelnootpraliné-ijs en een amandelkletskop

Huisgemaakte brownie € 8,50
met vanille-ijs en een karamelsaus

  



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

 Gerechten met dit symbool zijn vegetarisch.

Lekker vooraf

Broodplank    € 6,75
Versgebakken Waldkornbol met roomboter, aioli  
en romige kruidenkaas

Voorgerechten

Salade ‘Nol’  € 12,50
Gemengde sla, zongedroogde tomaatjes, gebakken champignons, 
gebakken spek OF pittenmix   en een huisgemaakte dressing

Tartaar van gerookte zalm € 13,75
met zoetzuur van komkommer en wasabimayonaise 

Rundercarpaccio € 15,00
met truffelmayonaise, balsamicodressing en Parmezaanse kaas

Dun gesneden serranoham € 15,50
Konfijt van mango, jonge bladsalade en gesuikerde pecannoten    

Terschellingse garnalen kroketjes € 16,00
met mosterd-dille crème en mesclunsalade 

Soepen

Lichtgebonden tomatensoep  € 7,00
met bosui en knoflookcroutons

Klassieke uiensoep  € 7,00
met een gegratineerd kaasbroodje

Krachtige runderbouillon € 7,00
met garnituur van kruidenflensjes

Hoofdgerechten

Gebraden varkenshaas € 23,00
met grove mosterdsaus

Diamanthaas medaillons € 28,50
met stroganoffsaus

Zachtgegaarde maishoen suprême € 22,50
met een romige cognacsaus

Stoofschotel van lamsvlees € 28,00
met knoflook, tomaat, salie en rijst

Visvangst van de week € 24,50
Vraag de bediening naar de vangst 

Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd
met groentegarnituur, verse frites en mayonaise

Kaasfondue    € 23,50
met Gruyère en Emmentaler kaas, stokbrood
en bijpassend groentegarnituur

Quiche van spinazie en geitenkaas   € 22,50
met rode uien compote en mesclunsalade

Extra bij uw hoofdgerecht
Verse frites € 4,00
Warme seizoensgroenten € 3,75
Frisse groene salade € 3,75


