Lunch (van 11:00 tot 17:00 )

Borrel

Eggs Bennedict
Brioche avocado met gerookte zalm, roomkaas en ei

10
11

Bitterballen 8 st

9

Gefrituurde kaasstengels gevuld met oude kaas 8 st

9

Club noord met spek, kip, tomaat en kerriemayonaise

9,75

Bittergarnituur 12 st

10

Kroketten met landbrood en mosterd

8,75

Boerenkaas

8

Witlofsoep met morille room en beukenzwammen

13,5

Gehaktballetjes met mosterd 6 st

7

Pantosti met ham en kaas

7

Gamba’s gebakken in cajun kruiden met citroen 8 st

10

Gegrild landbrood met Hollandse champignons,

10

Groene olijven met pit

7,5

Brood met diverse smeersels

7,5

Parmezaanse kaas, pesto en rucola
Pita kip met chilimayonaise en ijsbergsla

9,5

Hamburger met cheddar, bacon, ui en tomaten relish

17

Klassieke steak tartaar met friet

15

Croque Monsieur met pastrami en Gruyere kaas

10

Uitsmijter naturel | ham | kaas | spek | gerookte zalm

7

Omelet naturel | ham | kaas | spek | gerookte zalm

7

Supplementen vanaf 0,50

Zelden ziet men zulke diepzinnige gezichten
als bij de bestudering van de menukaart.

Salades

Emanuel Wertheimer

Caesar salade met kip, ansjovisdressing
romeinse sla en Parmezaanse kaas

12,5

Geitenkaas salade met honingtruffel, walnoten,
spek, rode biet, lijnzaad en avocado

12,5

Salade met kropsla, pompoenzaad, zoetzure ui

12,5

Artisjok crème, olijven en remoulade saus V

Desserts
Vanille wafel met parfait en chocolademousse

8

Creme brulee van tonkabonen met karamelijs
Coupe romanoff met yoghurtijs en verveine olie

8
8

Kaasplankje (evt los te bestellen 3,5 p.s.)

13,5

Onze keuken

Brasserie Nieuw Noord werkt met verse producten. Als er vragen
zijn over onze vegetarische opties of allergenen kunt u terecht bij
de bediening.

Voorgerechten

Kliekjes plank (per 2 personen) evt V

11,50

Witte asperge cocktail met tomatenjam

13,25

en peterselie hangop V
Witlofsoep met beukenzwammen en morille crème V

9,5

Licht gegaarde zalm met pesto en een salade van gele biet

11,5

en doperwten
Klassieke steak tartaar ( supplement eendenlever +5)

13,25

Salades

Caesar salade met kip, ansjovisdressing

12,5

romeinse sla en Parmezaanse kaas
Geitenkaas salade met honingtruffel, walnoten,

12,5

spek, rode biet, lijnzaad en avocado
Salade van kropsla, pompoenzaad, zoetzure ui

11,5

artisjokcreme, olijven en remoulade saus V

Kids (tot 12 jaar)

Biefstukje met jus, groente en friet

10

Drumsticks met friet, sla en mayonaise

9,5

Visburger met friet, sla en mayonaise

9,5

Hoofdgerechten

3 gangen keuze menu (28 euro)

Lamsrack met lamsschouder, witte asperges, artisjok

23,75

Voorgerechten

21,5

Witlofsoep met morilleroom en beukenzwammen V

en lamsjus
Rose doradefilet met ratatouille, paksoi, aardappel
en olijven
Rundersteak met dragonsaus, gebakken sjalot,

Licht gegaarde zalm met pesto en een salade van gele biet
en doperwten

21

pommes pont neuf en snijbonen
Nieuw Noord burger met cheddar, tomaten relish, spek en ui 17
Gebakken zeebaars met aubergine, lamsoor,

Klassieke steak tartaar (supplement eendenlever +5)

Hoofdgerechten

22

gefrituurde risotto en saus van witlof
Tarte tatin van rode ui met, polenta, artisjok crème

18

vinaigrette van pijnboom pitten en bieslook V

Rundersteak met dragonsaus, gebakken sjalot, snijbonen en
gele biet
Rose doradefilet met ratatouille, paksoi, aardappel en olijven
Witte asperges met aardappel, lamsoor en zacht gekookt ei V

Dessert

Dessert

Crème brulee van tonkabonen met karamel ijs

8

Coupe Romanoff met yoghurtijs en verveine olie V

Coupe romanoff met yoghurtijs en verveine olie

8

Vanille wafel met parfait en chocolademousse V

Vanille wafel met parfait, chocolademousse

8

Assortiment kazen (+ 5)

Kaasplankje

13,5

(Evt los te bestellen voor 3,50 euro p.s.)

Guilty Pleasure

Zelden ziet men zulke diepzinnige gezichten

Irish, Spanish, French, Russian of American coffee

7,5

Onze buitenlandse koffies worden geserveerd

Emanuel Wertheimer

met vers geslagen room en worden aan tafel ingeschonken
likeuren

4,5

Calvados

8

Armagnac

7,5

Whiskey

als bij de bestudering van de menukaart.

(vanaf 4,75)

