Dinerkaart

Geachte gast,
Met trots heten wij u 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.
Namens het gehele team van Hotel-restaurant Nol in ’t Bosch wensen wij u
smakelijk eten en een aangenaam verblijf

Lekker vooraf
Broodplank

€ 6,50

Vers gebakken Waldkornbol
Aïoli | roomboter | kruidenkaas

Voorgerechten
Salade ‘Nol’

€ 12,50

Gemengde sla, zongedroogde tomaatjes, gebakken champignons,
gebakken spek of pittenmix

en een huisgemaakte dressing

Terrine van gerookte zalm
Met een mosterdcrème

€ 13,50

Rundercarpaccio

€ 15,00

Met truffelmayonaise, kappertjes en Parmezaanse kaas

Cocktail van grote garnalen

€ 15,50

Zachte cocktailsaus

Gerookte hertenham

€ 16,00

Met een mousseline van pastinaken en truffel

Fazant paté

€ 15,50

Met een cumberlandsaus

Soepen
Gebonden bospaddenstoelensoep

€ 7,00

Met groene kruiden

Pompoensoep

€ 7,00

met gebrande amandelen en een vleugje kerrie

Krachtige wildbouillon
Met wortel en knolselderij

€ 7,50

Hoofdgerechten
Gebraden varkenshaas

€ 22,50

Romige champignonsaus

Gegrilde runderentrecote (200 gram)

€ 28,50

Saus van groene peperkorrels

Zacht gegaarde maishoen suprême

€ 22,50

Rode portsaus

Visvangst van de week

€ 24,50

Vraag de bediening naar de vangst
Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd
met groentegarnituur, verse frites en mayonaise

Stoofschotel van wildzwijn

€ 28,50

Met rodekool, stoofpeer en aardappelpuree

Duo van hertenbiefstuk en sukade met wildjus

€ 28,50

Spruitjespuree met gebakken paddenstoelen

Kaasfondue

€ 22,50

Met Gruyère en Emmentaler kaas en bijpassend groentegarnituur

Groentequiche

€ 22,50

Diverse groenten en gorgonzolakaas

Extra bij uw hoofdgerecht
Frites
Warme seizoengroenten
Frisse groene salade

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Nagerechten
Dame Blanche

€ 7,00

Stracciatella-ijs, met een warme saus van chocolade,
Hazelnoten en slagroom

Coupe Nol

€ 8,50

Appelkaneelcompote met vanille-ijs en slagroom

Carrot cake

€ 8,50

Met walnotenijs

Crème brûlée van vanille

€ 8,50

Met kaneelijs en een amandel kletskop

Huisgemaakte chocoladetaart
Met chocolade-ijs en een karamelsaus

€ 8,50

