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Dinerkaart (vanaf 16:30 uur) 
 
Voorgerechten 
Broodplank van Bussing met smeersels  5,95 
Romige mosterdsoep met spekjes  5,50 
(kan ook vegetarisch) 
Soep van nu     5,50 
wisselende soep, vraag onze medewerkers 
Gerookte zalm     9,75 
crème van mierikswortel, komkommer, kappertjes 
Carpaccio van rode bietjes   9,50 
geitenkaas, balsamico en noten 
Scampi’s diabolique    9,95 
gepelde gamba’s in knoflook en pepers 
Rundercarpaccio met boerenkaas 
en truffelmayonaise    9,75 
(huis gerookt en gepekelde carpaccio van ribeye) 
Drents plankje huisgedroogde vleeswaren  9,95 
Nagelhout, coppa di Norgerberg, spekmayo,  
notensalade en chutney van rode ui 
 

Hoofdgerechten 
Chef’s special     14,95 
wisselend gerecht van de chef, vraag onze 
medewerkers! 
Schnitzel Norgerberg    17,50 
spek, champignons, ui en prei  
Norgerburger     16,95 
100%rundvlees, spek, gefrituurde uienringen,  
tomaat, augurk en BBQ saus 
Saté van de grill, varkenshaas   17,50 
seroendeng, atjar, cassave en satésaus 
Langzaam gegaarde spareribs normaal  17,50 
zoet, pikant of mix 
Langzaam gegaarde spareribs royaal  19,95 
zoet, pikant of mix 
Biefstuk van de grill     19,95   
kruidenboter 
Fish’n chips     17,50 
remouladesaus 
Kabeljauwfilet     18,50 
beurre blanc en gefrituurde kappertjes 
Penne Rigate     16,50 
groenten uit het seizoen, bleu d’auvergne en rucola 
Couscous     16,50 
paprika gevuld met couscus, harrissa, aubergine, 
courgette en gegratineerd met kaas (kan ook vegan) 

 
Maaltijdsalades 
Salade geitenkaas    13,50 
noten, balsamico, honing, rode ui, kappertjes en appel 
Salade rundercarpaccio    14,50 
ribeye, noten, truffel, oude kaas en bosui 
Salade gerookte zalm    13,95 
komkommer, mierikswortel, rode ui en jonagold 

 
 
 
 
 
 
 
Pannenkoeken 
Pannenkoek naturel    7,50 
Pannenkoek spek    9,25 
Pannenkoek ham/kaas    8,95 
Pannenkoek met boerenjongens  8,95 
Pannenkoek met kersen   8,95 
Pannenkoek Norgerberg   9,95 
spek, champignons, ui, prei, kaas 
Pannenkoek gluten en lactosevrij  7,50 
   

Voor de kids 
Kinderpannenkoek; zelf te versieren!  6,25 
Kids Classic Car menu    7,50 
stoere auto gevuld met frites, appelmoes,  
mayonaise en naar keuze kroket (op verzoek ook vega 
kroket), frikandel, kipnugget of visstick 

 
Desserts 
Kinderijsje met een verrassing   4,50 
beker mag mee naar huis! 
Ijscoupe, vanille-ijs met naar keuze:  7,50 

- warme chocoladesaus en slagroom 
- boerenjongens en slagroom 
- advocaat en slagroom 
- kersen en slagroom 
- vruchten en slagroom 

Brownie     6,95 
vanille-ijs, karamelsaus, crumble en slagroom 
Cheesecake     6,95 
framboos sorbet-ijs, rood fruit coulis en slagroom 
 
Heeft u een allergie? Vertel het ons! 

 
 

Tips 
afhalen - high tea to go - borrelboxen- 

BBQ pakketten - thuis uit eten -  
catering – familie- en kinderfeestjes – 
bedrijfsuitjes - groepsarrangementen 
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