Lekker vooraf
Broodplank

Hoofdgerechten
€ 6,00

Gevulde kwartel

€ 21,50

Truffel | gevogeltemousse | rode portsaus

Vers gebakken Waldkornbol met aioli, room- en kruidenboter

Hertenstoof

Voorgerechten

Duo van hert en wildzwijn

Groene salade ‘Nol’
Mesclun | zongedroogde tomaatjes | huisgemaakte dressing
Vegetarisch | met vis | met vlees
€ 11,50 / € 15,00 / € 12,50

Wildpaté en herten ham

€ 15,75

Groentechips | gekonfijte champignons

Gerookte eendenborst

€ 15,50
€ 16,50

Steak van diamanthaas

€ 27,50

Gerookte knoflooksaus

€ 24,50

Serranoham | kaas

€ 23,50

Bijpassende saus en garnituur

Risotto
€ 15,00

Gamba | forel

Gekonfijte wilde eendenbout (warm)

Wildjus | spruiten

Visvangst van de week

Roseval | balsamico vinaigrette

Gravad lax

€ 27,50

Varkenshaas

Witlof | Cumberlandsaus

Runder ribeye

€ 22,50

Peertje | rode kool | puree

€ 19,50

Groente | falafel | paddenstoelen

Kaasfondue
€ 14,50

€ 22,50

Gruyère | Emmentaler | bijpassend garnituur

Zuurkool | eigen jus
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
Frites, mayonaise en een frisse salade.
De wildgerechten worden geserveerd met eigen garnituren

Soepen
Bospaddenstoelensoep

€ 8,00

Groene kruiden

Pompoensoep

€ 7,25

Kerrie | pompoenpitten

Wildbouillon
Profiteroles

€ 6,75

Extra lekker bij uw hoofdgerecht
Gebakken aardappelen
Warme seizoengroenten
Frisse groene salade

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Nagerechten
Amandel griesmeel

€ 9,50

Tuttifrutti

Preiselberen bavarois

€ 8,50

Mangosaus

Tarte tatin

€ 9,50

Appel | kaneelijs

Huisgemaakt chocoladetaartje

€ 10,50

Baileys saus

Kaasplateau

€ 13,50

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.

