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BOSPAVILJOEN

Welkom bij de Norgerberg!Welkom bij de Norgerberg!
  
Gemoedelijk, gastvrij, genieten!Gemoedelijk, gastvrij, genieten!
Te midden van de mooiste bossen van Norg en aan Te midden van de mooiste bossen van Norg en aan 
de voorkant van de camping, ligt het Bospaviljoen de de voorkant van de camping, ligt het Bospaviljoen de 
Norgerberg. Hier kunt u terecht voor koffie met  Norgerberg. Hier kunt u terecht voor koffie met  
gebak, lunch, borrel op het zonovergoten terras of gebak, lunch, borrel op het zonovergoten terras of 
voor een smakelijk diner. Persoonlijke benadering, voor een smakelijk diner. Persoonlijke benadering, 
een huiselijke en ongedwongen sfeer, gastvrijheid en een huiselijke en ongedwongen sfeer, gastvrijheid en 
een goede prijs/kwaliteitsverhouding zijn termen die een goede prijs/kwaliteitsverhouding zijn termen die 
absoluut bij het paviljoen horen!absoluut bij het paviljoen horen!
Voor meer informatie over de mogelijkheden of Voor meer informatie over de mogelijkheden of 
reserveren kunt u altijd binnenlopen of bellen op reserveren kunt u altijd binnenlopen of bellen op 
tel. 0592-614266.tel. 0592-614266.
  
Koffie & gebakKoffie & gebak
Speciaal voor u laten wij onze Norgerberg  Speciaal voor u laten wij onze Norgerberg  
koffiebonen ambachtelijk branden. Op deze manier koffiebonen ambachtelijk branden. Op deze manier 
hebben wij de perfecte melange voor  hebben wij de perfecte melange voor  
u samengesteld.  u samengesteld.  
Het Norgerberg gevoel mee naar huis?  Het Norgerberg gevoel mee naar huis?  
Onze koffiebonen zijn ook verkrijgbaar voor thuis. Onze koffiebonen zijn ook verkrijgbaar voor thuis. 
Uiteraard serveren wij voor bij de koffie ook  Uiteraard serveren wij voor bij de koffie ook  
diverse soorten gebak. diverse soorten gebak. 
  
High teaHigh tea
Onze High Tea bestaat onder andere uit thee  Onze High Tea bestaat onder andere uit thee  
waarbij wij voor elke smaak wij een gepaste thee waarbij wij voor elke smaak wij een gepaste thee 
sensatie bieden. Zowel hartig als zoet komt ruim aan sensatie bieden. Zowel hartig als zoet komt ruim aan 
bod. Denk hierbij sandwiches, brownie en andere bod. Denk hierbij sandwiches, brownie en andere 
heerlijkheden. De High Tea is beschikbaar vanaf 2 heerlijkheden. De High Tea is beschikbaar vanaf 2 
personen. Vraag ons naar de mogelijkheden en reser-personen. Vraag ons naar de mogelijkheden en reser-
veringvoorwaarden.veringvoorwaarden.

LunchLunch
Vanaf 11 uur staan onze chefs klaar om voor u een Vanaf 11 uur staan onze chefs klaar om voor u een 
heerlijke lunch te bereiden. Onze lunchkaart is heerlijke lunch te bereiden. Onze lunchkaart is 
zeer uitgebreid: soepen, salades, tosti's, uitsmijters, zeer uitgebreid: soepen, salades, tosti's, uitsmijters, 
diverse belegde broodjes (warm en koud) en ga zo diverse belegde broodjes (warm en koud) en ga zo 
maar door. Komt u lunchen? maar door. Komt u lunchen? 

PannenkoekenPannenkoeken
Iedere dag, pannenkoeken dag! Hier brengen wij een Iedere dag, pannenkoeken dag! Hier brengen wij een 
ode aan de pannenkoek. Een feestmaal voor jong, ode aan de pannenkoek. Een feestmaal voor jong, 
modern en oud. Kom daarom genieten van een modern en oud. Kom daarom genieten van een 
klassieke pannenkoek of laat u verassen door de klassieke pannenkoek of laat u verassen door de 
pannenkoek Norgerberg! Ook leuk i.c.m. pannenkoek Norgerberg! Ook leuk i.c.m. 
kinderfeestjes; eerst het struin- & duin-pad kinderfeestjes; eerst het struin- & duin-pad 
(natuurbelevingspad voor kids) wandelen en (natuurbelevingspad voor kids) wandelen en 
afsluiten met pannenkoeken!afsluiten met pannenkoeken!

  
Langeloërweg 63 - 9331 VA Norg 

Tel. 0592 614 266
Bospaviljoen@norgerberg.nl

www.bospaviljoen.nl 

BorrelBorrel
Even helemaal tot rust komen op ons zonovergoten 
terras... genietend van een goed glas wijn of één van 
onze bieren van de tap. Maak het compleet door onze 
bitterballen van Kroketterij de Bourgondiër bij te be-
stellen, of een heerlijke mix met onze borrelplank Nor-
gerberg!  

BBQBBQ
Plannen om te gaan BBQ'en? Bestel bij ons uw BBQ 
pakket. Wij bieden pakketten in diverse prijs  
categorieën vanaf twee personen. Zie onze website of 
vraag ons naar de mogelijkheden en  
reserveringvoorwaarden. 

Iets te vieren?Iets te vieren?
Bent u binnenkort jarig, heeft u een jubileum, bent u  Bent u binnenkort jarig, heeft u een jubileum, bent u  
gepromoveerd, organiseert u een bedrijfsborrel, gaat u gepromoveerd, organiseert u een bedrijfsborrel, gaat u 
trouwen of heeft u zomaar iets te vieren? Alles is trouwen of heeft u zomaar iets te vieren? Alles is 
mogelijk! Bospaviljoen de Norgerberg biedt buffetten, mogelijk! Bospaviljoen de Norgerberg biedt buffetten, 
arrangementen, lunches en hapjes. Denk hierbij ook arrangementen, lunches en hapjes. Denk hierbij ook 
aan kinderfeestjes i.c.m. het struin- en duin-pad.aan kinderfeestjes i.c.m. het struin- en duin-pad.

Meer weten over onze partyservice, het bestellen Meer weten over onze partyservice, het bestellen 
van hapjes, aanleveringen,  prijzen, mogelijkheden en van hapjes, aanleveringen,  prijzen, mogelijkheden en 
meer? Vraag ons naar de mogelijkheden en diverse meer? Vraag ons naar de mogelijkheden en diverse 
arrangementen.arrangementen.

Het zusje van Bospaviljoen de Norgerberg Het zusje van Bospaviljoen de Norgerberg 
Eetcafé de Stadstuin Eetcafé de Stadstuin 
Persoonlijke benadering, een huiselijke en  Persoonlijke benadering, een huiselijke en  
ongedwongen sfeer, gastvrijheid en een goede  ongedwongen sfeer, gastvrijheid en een goede  
prijs/kwaliteitsverhouding zijn termen die ons op het prijs/kwaliteitsverhouding zijn termen die ons op het 
lijf zijn geschreven. De Stadstuin is een gezellig lijf zijn geschreven. De Stadstuin is een gezellig 
eetcafé met kwalitatief maar betaalbaar eten. Onze eetcafé met kwalitatief maar betaalbaar eten. Onze 
menukaart wisselt met de seizoenen mee en wij menukaart wisselt met de seizoenen mee en wij 
bieden u dagelijks een wisselende  bieden u dagelijks een wisselende  
'Stadstuin Special' voor €9,95. De kaart kan worden 'Stadstuin Special' voor €9,95. De kaart kan worden 
omschreven als modern, gangbaar, uitgebreid en voor elk omschreven als modern, gangbaar, uitgebreid en voor elk 
wat wils.  wat wils.  
De Stadstuin heeft twee vestigingen in de stad De Stadstuin heeft twee vestigingen in de stad 
Groningen en beide vestigingen hebben de Stadstuin  Groningen en beide vestigingen hebben de Stadstuin  
'good old favorites' maar hebben ook hun eigen  'good old favorites' maar hebben ook hun eigen  
specials! Kortom, kom langs en geniet!specials! Kortom, kom langs en geniet!

Dinerkaart Dinerkaart 
vanaf 16:30 uurvanaf 16:30 uur



VoorgerechtenVoorgerechten

Broodplankje met smeersels       € 5,95
Mosterdsoep met spekjes       € 5,50
brood, boter (kan ook vegetarisch)
Soep van de chef          € 5,50
(wisselende soep, zie borden of  
vraag onze medewerkers) brood, boter
Scampi diabolique               € 9,75
gepelde gamba’s, knoflook, pepers, brood 
Bruschetta caprese         € 8,25
mozzarella, tomaat, basilicumpesto 
Rundercarpaccio          € 9,75
boerenkaas, truffelmayonaise, brood

SaladesSalades  Geserveerd met brood en boter    normaal/royaal

Salade gerookte zalm              € 9,50 /€ 12,95
rode ui, kappertjes, wortel, avocadocrème

Salade gegratineerde geitenkaas            € 9,50 /€ 12,95
noten, komkommer, rode ui, honing

HoofdgerechtenHoofdgerechten

Chef’s special      € 12,50
wisselend gerecht van de chef, zie borden of vraag onze medewerkers

Schnitzel Norgerberg    € 16,50
spek, champignons, ui, prei, overgoten met vleesjus 
Saté van de grill, varkenshaas   € 17,50
atjar, kroepoek  

Norgerburger      € 16,95
100% rund, spek, gefrituurde uienringen, tomaat, augurk, BBQ saus 

Spareribs normaal/royaal     € 17,50/€ 19,95
keuze uit: zoet, pikante of gemixte mariade, knoflooksaus of BBQ saus

Gegrilde biefstuk     € 18,95
Huijgense champignon-roomsaus of kruidenboter

Zalmfilet               € 18,50
teriyaki 

Fish ‘n chips      € 16,50
remouladesaus

Wrap met gegrilde groenten   € 16,50
mexican style, tomatensalsa, avocado 

Falafel burger       € 16,50
knoflook-mint saus

 

Kids  Kids  

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

Desserts Desserts 

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

Heeft u een allergie? Vertel het ons!
 

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

BOSPAVILJOEN
de Norgerberg

PannenkoekenPannenkoeken

Pannenkoek naturel          € 7,50
Pannenkoek spek         € 9,25
Pannenkoek ham/kaas        € 8,95
Pannenkoek Norgerberg        € 9,95
spek , champignons, prei, ui, gesmolten kaas

Zie onze borden voor de specials. Wilt u een saus wisselen? 
Uiteraard is dit geen probleem!


