Lekker vooraf
Broodplank

Hoofdgerechten
€ 6,50

Kalfsschnitzel (200 gram)

€ 20,00

Romige saus van oesterzwammen | citroen

Vers gebakken Waldkornbol
Aïoli | roomboter | kruidenkaas

Gegrilde runder entrecote (200 gram)

€ 24,50

Saus café de Paris

Voorgerechten
Salade ‘Nol’

Op de huid gebakken zeebaarsfilet
€ 12,50

Mesclun | zongedroogde tomaatjes | gebakken champignons
Gebakken spek | huisgemaakte dressing

€ 10,50

Duo van vis

€ 16,50

Gerookte makreel | gerookte zalm | guacamole

€ 15,00

Pesto olie | bosui | kappertjes | Parmezaan

€ 8,00

Basilicum crème

€ 8,00

Klassiek gebonden uiensoep

Dagsoep
Vraag de bediening naar de soep van de dag

Kikkererwtencurry

€ 8,00

€ 19,50

Flatbread | Griekse yoghurt | knoflook | madras

Extra lekker bij uw hoofdgerecht
Frites van zoete aardappel met truffelmayonaise
Verse frites met mayonaise
Warme seizoengroenten
Frisse groene salade

Soepen

Soubise

€ 25,00

Vraag de bediening naar de vangst van de dag

Tomaat | basilicum | pijnboompitten | olijfolie

Tomatensoep

Witte wijnsaus

Visvangst van de week

Salade mozzarella

Runder carpaccio

€ 22,50
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Nagerechten
Dame Blanche

€ 8,00

Vanille ijs | warme chocoladesaus | slagroom

Cheesecake

€ 8,50

Ananascompote | mango sorbetijs

Warme apfelstrudel

Geachte gast,
€ 9,50

Vanille ijs | slagroom

Crème brûlée van vanille

€ 9,00

Chocolade ijs | amandel kletskop

Kaasplank
Rozijnen-vijgenbrood | gedroogde pruimedanten | appelstroop

Met trots heten wij u van harte welkom in ons sfeervolle 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!

€ 12,50
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.

