Lekker vooraf
Broodplank

Hoofdgerechten
€ 6,00

Gevulde kwartel

€ 22,50

Truffel | gevogeltemousse | rode portsaus

Vers gebakken Waldkornbol | aioli | roomboter | kruidenboter

Steak van diamanthaas

Voorgerechten
Salade ‘Nol’

€ 15,00

Diamanthaas | Mesclun | tomaatjes | dressing

Gemarineerd en gerookt | wasabi mayonaise

€ 15,50

Runder ribeye

€ 15,50

Roseval | balsamico vinaigrette

€ 16,50

Tonijnmayonaise | bosui | kappertjes

Schotse zalm (warm)

Varkenshaas

€ 24,50

Serranoham | kaas

Visvangst van de week

Duo van zalm

Kalfscarpaccio

€ 27,50

Gerookte knoflooksaus

€ 17,50

€ 25,50

Witte wijnsaus

Gnocchi

€ 19,50

Kaassaus | kerrie | groenten

Kaasfondue

€ 23,50

Gruyère | Emmentaler | garnituur | brood
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frites, mayonaise en een frisse groene salade.

Uit de oven | brie | nuoc mam

Extra lekker bij uw hoofdgerecht

Soepen
Dagsoep

€ 8,00

Vraag de bediening naar de soep van de dag

Licht gebonden kokos-kerriesoep

€ 7,25

Ossenstaartbouillon

€ 8,00

Madeiraroom

Gebakken aardappelen
Warme seizoengroenten
Frisse groene salade

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Nagerechten
Taartje van witte chocolade

€ 8,50

karamelsaus

Nougat parfait

€ 8,50

Amarena stroopje

Huisgemaakte brownie

€ 9,50

Vanille ijs

Crème brûlée van koffie

€ 8,50

Amandel kletskop

Kaasplank

€ 15,50

Geachte gast,
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!

Blue de Wolvega | Bettine Grand Cru | Tynjetaler
Grietje uit Ouddorp | huisgemaakte bananencake

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.

