
de Norgerberg

Frisdranken & sappenFrisdranken & sappen
Cola, Sinas, Cassis, Sprite   € 2,40
Spa rood, Spa blauw    € 2,40
Bitter Lemon, Tonic, Rivella, Ginger Ale  € 2,40
Ice Tea, Ice Tea green     € 2,50
Ranja       € 1,00
Chocomel, Fristi      € 2,40
Appelsap troebel     € 2,50
Verse Jus d’orange normaal/royaal  € 2,80 / € 3,60

de Norgerberg

BOSPAVILJOEN

BOSPAVILJOEN
Warme drankenWarme dranken
Thee       € 2,40
Potje Thee      € 3,95
Verse muntthee      € 2,95
Verse gemberthee    € 2,95
Espresso enkel, dubbel    € 2,40 / € 3,25
Koffie      € 2,40
Koffie verkeerd     € 2,70
Cappuccino     € 2,70
Latte Macchiato      € 2,95
Koffie speciaal      € 6,75
Irish, French, Spanish of Italian koffie     
Funky Donut Latte    € 4,75 
espresso, melkschuim, 
donut siroop, mini marshmallow, slagroom 
Salted Caramel Caffe-Latte   € 4,75 
espresso, melkschuim, salted karamel siroop, slagroom
Norger koffie     € 7,15
Norger kruidenbitter, ijs
Warme chocolademelk met slagroom / zonder slagroom 
       € 3,20 / € 2,70

Wijn (te bestellen per glas of fles)Wijn (te bestellen per glas of fles)
Droge wijnen wit       
Pinot Grigio, Hongarije    € 3,75 / € 21,50
Viura, Spanje            € 3,75 / € 21,50 
Droge wijnen rood
Merlot, Hongarije    € 3,75 / € 21,50
Cabernet Sauvignon, VS   € 3,75 / € 21,50
Rosé wijn, droog
Grenache, Frankrijk    € 3,75 / € 21,50
Zoete wijnen
Wit: Riesling, Duitsland    € 3,75 / € 21,50
Rosé: Zinfandel, VS    € 3,75 / € 21,50
Mousserend
Prosecco, Italie     € 6,95 (piccolo)
Cava, Spanje     € 22,50 (fles) 
 

Heeft u zin in een likeurtje, digestief of ander mixdrankje? Heeft u zin in een likeurtje, digestief of ander mixdrankje? 
Vraag ons gerust!Vraag ons gerust!

Bieren van de tapBieren van de tap
Gulpener 5%, 25 cl / 50 cl   € 2,50/€ 4,95
Gulpener Ur-Weizen 5,3%, 30 cl / 50 cl  € 4,10/€ 6,75
Gerardus Blond 6,5%, 25 cl   € 4,60
Gulpener Ur-Hop IPA 6%, 25 cl  € 4,60 
Norgerbergbier 7,5% 30 cl   € 4,25
Meerdere bieren van de wisseltap: vraag onze medewerkers! 
   

Bieren op fles Bieren op fles 
Radler 2,0      € 2,95
Heineken 0,0     € 2,95
Leffe blond 0.0     € 3,50

Het Norgerberg gevoel mee naar huis?Het Norgerberg gevoel mee naar huis?
Norgerberg koffiebonen, 500 gram € 8,50

LunchLunch
PannenkoekPannenkoek

BorrelBorrel
Koffie met gebakKoffie met gebak 

DrankenDranken



Lekker voor erbijLekker voor erbij
Appeltaart met slagroom     € 3,25
Cheesecake met slagroom    € 3,25
Wafel met warme kersen en slagroom  € 4,50
Gebak van nu            dagprijs
zie borden of vraag onze medewerkers 

Bij de BorrelBij de Borrel
Bitterballen van de Bourgondiër, 6 stuks  € 6,50
Vegetarische bitterballen, 6 stuks   € 6,50
Nacho’s       € 7,25
cheddar, guacamole, sour cream, nacho salsa
Broodplankje met smeersels    € 5,95
Portie oude kaas      € 4,50
Portie droge worst     € 4,50
Mix oude kaas en droge worst   € 4,95
Borrelplank Norgerberg    € 9,95
bittergarnituur, kaas, worst
 
Zoete trekZoete trek
Kinderijsje       € 4,50
Dame blanche      € 6,00
vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom
Toet Norgerberg      € 6,50
vanille-ijs, advocaat, chocoladesaus, slagroom
Tricolore van sorbetijs     € 7,50
passievrucht, citroen, framboos, slagroom
Chocolade brownie     € 6,95
bananen-ijs, karamelsaus, slagroom
Zomerse tiramisu                          € 6,95 
citroentiramisu met limoncello, slagroom

SoepSoep
Geserveerd met brood en boter
Mosterdsoep met spekjes (kan ook vegetarisch) € 5,50
Special van de chef       € 5,50
wisselende soep, zie borden zie borden of vraag onze               
medewerkers 
  
Broodjes        keuze uit wit of bruinBroodjes        keuze uit wit of bruin
Gezond        € 6,95
ham/kaas, rauwkost, ei
Tonijnsalade       € 8,25
crème fraîche, Granny Smith, rode ui    
Gerookte zalm        € 7,95
rode ui, kappertjes, wortel, avocadocrème
Caprese         € 7,25
mozzarella, tomaat, basilicumpesto  
Rundercarpaccio       € 9,75
boerenkaas, truffelmayonaise  
  
Warme broodjes      keuze uit wit of bruinWarme broodjes      keuze uit wit of bruin
Tosti kaas        € 5,25
Tosti ham/kaas       € 5,50
Tosti caprese       € 7,25
mozzarella, tomaat, basilicumpesto
Tosti zalm        €7,50
roomkaas, zalm, kappertjes
Bospaddenstoelen      € 7,50
gegratineerd met kaas
Norgerberg        € 7,50
spek , champignons, prei, ui, kaas
Uitsmijter ham/kaas       € 7,25
Uitsmijter Norgerberg       € 7,95
spek , champignons, prei, ui, gesmolten kaas
Twaalfuurtje (kan ook vegetarisch)    € 11,50
uitsmijter ham/kaas (1 ei), 1 kroket met brood,  
kopje mosterdsoep
Kroketten van de Bourgondiër (2st)    € 7,95
brood of frites

Salades        normaal/royaalSalades        normaal/royaal
Geserveerd met brood en boter
Salade gerookte zalm     € 9,50 /€ 12,95
rode ui, kappertjes, wortel, avocadocrème
Salade gegratineerde geitenkaas   € 9,50 /€ 12,95
noten, komkommer, rode ui, honing 
 
PannenkoekenPannenkoeken
Pannenkoek naturel     € 7,50
Pannenkoek spek    € 9,25
Pannenkoek ham/kaas    € 8,95
Pannenkoek Norgerberg   € 9,95
spek, champignons, prei, ui, gesmolten kaas

KidsKids
Kindertosti kaas     € 4,25
Kindertosti ham/kaas    € 4,50
Kinderpannenkoek naturel   € 5,50
Frikandel, kroket, kipnugget, visstick € 6,95
frites, appelmoes, mayonaise
Vega bitterbal (3x)     € 7,50
frites, appelmoes, mayonaise
Pasta bolognese      € 7,50

Lunchkaart 11.00 - 16.00Lunchkaart 11.00 - 16.00
All dayAll day

Heeft u een allergie? Meld het ons.

= vegetarisch 

Langeloërweg 63 - 9331 VA Norg 
Tel. 0592 614 266

Bospaviljoen@norgerberg.nl
www.bospaviljoen.nl


