
 

Lunch (ook zakelijk) – High tea – Borrel – Diner – Buffet/ BBQ – Teamuitje Vergadering - 
Groepsarrangementen – Kinderfeestje; vraag ons naar de vele mogelijkheden! 

 
 
 
 
 

Dinerkaart (vanaf 16:30 uur) 
 
Voorgerechten 
Broodplank “Bussing brood” met smeersels     5,95 
knoflookolie, kruidenboter, aioli 
Romige mosterdsoep         5,50 
uitgebakken spekjes, bosui, grove mosterd, room 
Soep van de dag         5,50 
wisselend, seizoen, vraag onze medewerkers    
Rundercarpaccio Norgerberg        9,75 
ribeye, gepekeld, huisgerookt (zie onze smoker 
buiten!), truffel, noten, boerenkaas  
Scampi diabolique         9,95 
gepelde scampi's, knoflook, chili, rucola, aioli 
Norgerberg happa’s plank (selectie van onze 
voorgerechten)                    19,95 
verrassing, vlees, vis, vega, vanaf 2 personen 
Eendenborst                           8,95 
huisgerookt, (zie onze smoker buiten!), dressing van 
kersen, zoet zure garnituren, chutney rode ui 
Geroosterde veggies         8,50  
paddenstoelen, pastinaak, pompoen, geitenkaas, 
noten, spinaziesla 
Tosti van suikerbrood        7,95 
blauwe kaas, rode portsiroop 
 

Hoofdgerechten 
Norgerberg seizoenspecials dagprijs 
uit het seizoen, vraag onze medewerkers of zie de 
borden! 
Schnitzel Norgerberg       17,50 
spek, ui , champignons, prei   
Gegrilde saté        17,50 
malse kippendij, lavagrill, seroendeng, atjar, cassave, 
satésaus 
Broodje pulled pork      16,95 
gerookte procureur (zie onze smoker buiten!), bun, 
tomaat, sla, gefrituurde uienringen, augurk, BBQ saus  
Spareribs normaal/royaal        17,50/19,95 
langzaam gegaard, keuze uit zoet, pikant of mix, 
knoflooksaus of BBQ saus 
Runderukade van Simmentaler rund      18,50 
hoisinsaus, Oosterse touch, anijs, gestoofde kerrie 
kool, koningsoesterzwam 
Gegrilde runderspies      19,95 
lavagrill, crème pastinaak witte chocolade, 
aardappeltaart, rode wijn, laurier 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vis 
Snoekbaarsfilet       17,95 
zoetwater, grove mosterd, zoete zuurkool, appelsap, 
citroen 
Victoriabaarsfilet       18,50 
gezoete witlof, vinaigrette, tomaat-basilicum, 
gefrituurde kappertjes 

 

Vegetarisch/vegan 
Risotto van de chef             16,50 
room, risotto, truffel, paddenstoelen, pompoen,  
doperwt, boerenkaas 
Shepherd’s Pie (vegan)    16,95 
Pastinaak, aardappel, pompoen, tomaat, paprika, 
gegratineerd met vegan Goudse kaas 

 
Pannenkoeken 
Pannenkoek naturel        7,50 
Pannenkoek spek        9,25 
Pannenkoek boerenham/kaas                   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 
Pizza Margherita        7,50 
kinderpizza, tomatensaus, kaas, mozzarella  

 
Desserts 
Kinderijsje met een verrassing       4,50 
beker mag mee naar huis! 
Klassieke Dame Blanche       7,50 
vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom 
Dame Blanche Norgerberg       8,50 
vanille-ijs, marshmallows, Drentse kruidenbitter, 
warme chocoladesaus, slagroom 
Boerenjongens tiramisu        6,95 
rum, rozijnen, mascarpone, lange vingers, slagroom 
Diverse bereidingen van caramel       7,50 
stroopwafel, caramel-ijs, crunch, salty 
roomboterbabbelaar, zoete popcorn 
Brownie          7,50 

witte chocolade-ijs, brownie, chocoladecreme, 
slagroom, crumble  
 
Heeft u een allergie? Vertel het ons! 



 

Lunch (ook zakelijk) – High tea – Borrel – Diner – Buffet/ BBQ – Teamuitje Vergadering - 
Groepsarrangementen – Kinderfeestje; vraag ons naar de vele mogelijkheden! 

 

 
 
Welkom bij Bospaviljoen 
de Norgerberg 
 
Gemoedelijk, gastvrij, genieten! 
Te midden van de mooiste bossen van Norg en 
aan de voorkant van de camping, ligt 
Bospaviljoen de Norgerberg. Hier kunt u terecht 
voor koffie met gebak, lunch, high tea, borrel op 
het zonovergoten terras of voor een smakelijk 
diner. Is het wat minder mooi weer? Zoek dan 
een lekker plekje onder de heaters of neem 
plaats bij het haardvuur. 
 

Koffie & gebak  
Speciaal voor u laten wij onze Norgerberg 
koffiebonen ambachtelijk branden. Op deze 
manier hebben wij de perfecte melange voor u 
samengesteld. Het Norgerberg gevoel mee naar 
huis? Onze koffiebonen zijn ook verkrijgbaar voor 
thuis. Uiteraard serveren wij voor bij de koffie ook 
diverse soorten gebak. 
 

Lunch 
Vanaf 11.00 uur staan onze chefs voor u  klaar 
om een heerlijke lunch te bereiden. Onze 
lunchkaart is zeer uitgebreid: soepen, salades, 
tosti's, uitsmijters, pannenkoeken, diverse 
belegde broodjes en ga zo maar door. Komt u 
lunchen? 
 

High tea  
Verras iemand die je lief hebt of geef een high tea 
cadeau! Onze high tea bestaat onder andere uit 
thee waarbij wij voor elke smaak hebben wij een 
gepaste thee sensatie bieden. Zowel hartig als 
zoet komt ruim aan bod. Denk hierbij sandwiches, 
brownie, macarons, scones en andere 
heerlijkheden. De high tea is beschikbaar vanaf 2 
personen, op basis van reserveren en bedraagt 
16,50 p.p. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Borrel 
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 bestellen, of een 
heerlijke mix met onze borrelplank Norgerberg!  

 
Bospaviljoen de Norgerberg & en de 
eindeloze mogelijkheden! 
Ook voor groepen is Bospaviljoen de Norgerberg 
dé locatie om samen te komen. Bent u binnenkort 
jarig, heeft u een jubileum, bent u gepromoveerd, 
organiseert u een bedrijfsborrel, gaat u trouwen of 
heeft u zomaar iets te vieren? Alles is mogelijk! 
Bij Bospaviljoen de Norgerberg kunt u genieten 
van een uitgebreid diner of buffet, teamuitje, 
vergadering, borrel, lunch (ook zakelijk), 
kinderfeestjes; bij Bospaviljoen de Norgerberg 
kan het allemaal! Ook buiten openingstijden 
mogelijk. 
 

American Smoker 
Op ons terras ziet u onze American Smoker. 
Onder andere onze rib-eye's worden eerst 
gepekeld en daarna 24 uur gerookt in deze 
beauty. Dit proces zorgt voor een ware 
smaaksensatie! Daarnaast is deze American 
Smoker ook te gebruiken bij bbq's op ons royale 
terras of bij u op locatie. 
 
Meer weten over onze partyservice, het bestellen 
van hapjes, aanleveringen, prijzen, (groeps-) 
arrangementen en meer? Vraag ons gerust  naar 
de mogelijkheden en diverse arrangementen. 
 

Het zusje van Bospaviljoen de Norgerberg 
Eetcafe de StadstuiN 
Persoonlijke benadering, een huiselijke en 
ongedwongen sfeer, sfeervol&verwarmde 
binnentuin, gastvrijheid en een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding zijn termen die ons op 
het lijf zijn geschreven. De Stadstuin is een 
gezellig eetcafé vlakbij het Centraal Station in 
Groningen met kwalitatief maar betaalbaar eten. 
Kortom, kom langs en geniet! 
www.eetcafedestadstuin.nl 


