
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 koffi  e 

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.

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 buff et, 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.

Langeloërweg 63, 9331 VA Norg
Telefoon: 0592 - 61 42 66

bospaviljoen@norgerberg.nl

www.bospaviljoen.nl

LUNCHKAART
11.00 tot 16:00 uur

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 in Groningen, vlakbij het

Centraal Station, met kwalitatief maar betaalbaar eten. 

Kortom, kom langs en geniet!

www.EETCAFEDESTADSTUIN.nl

Koffi  e met gebak
Lunch

High tea
Borrel

      Frisdranken & sappen 
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, sinas, cassis, Sprite

Spa rood, Spa blauw

Bitter lemon, tonic, Rivella, ginger ale

Ice tea, Ice tea green, appelsap 

Ranja glas / kan 2 liter

Chocomel, Fristi

Verse jus d’orange normaal / royaal

      Wijnen Te bestellen per glas of fl es

Droge wijnen wit

Pinot Grigio, Hongarije

Viura, Spanje

Droge wijnen rood

Merlot, Hongarije

Cabernet Sauvignon, VS

Rosé wijn, droog

Grenache, Frankrijk

Zoete wijnen

Wit: Riesling, Duitsland

Rosé: Zinfandel, VS

Mousserend

Prosecco, Italië

Cava, Spanje

Heeft u zin in een likeurtje, digestief of ander mixdrankje?

Vraag ons gerust!

      Bieren
Bieren van de tap

Gulpener 5%, 25cl / 50 cl

Gulpener Ur-Weizen 5,3%, 30 cl / 50 cl

Gerardus Blond 6,5%, 25 cl

Gerardus Tripel 8,5%, 25 cl

Norgerbergbier 7,5%, 30 cl

Bieren op fl es 

Radler 0.0

Heineken 0.0

Leff e blond 0.0

Radler 2.0

Liefmans rosé 4%

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,60

€ 1,00 / € 3,95

€ 2,50

€ 2,95 / € 3,75

€ 3,95 / € 21,75

€ 3,95 / € 21,75

€ 3,95 / € 21,75

 € 3,95 / € 21,75

€ 3,95 / € 21,75

€ 3,95 / € 21,75

€ 3,95 / € 21,75

€ 6,95 (piccolo)

€ 23,50 (fl es)

€ 2,75 / € 5,00

€ 4,25 / € 6,95

€ 4,60

€ 4,60

€ 4,25

€ 2,95

€ 2,95

€ 3,50

€ 2,95

€ 4,25

per glas /

per fl es

Meerdere bieren van de wisseltap

Vraag onze medewerkers!



      Lekker voor erbij
Appeltaart met slagroom

Cheesecake met slagroom

Brownie met slagroom

Wafel met warme kersen en slagroom

Gebak van nu

Zie borden of vraag onze medewerkers

      Bij de borrel
Broodplank van Bussing met smeersels

Portie kaas (mix van oud en jong)

Portie droge worst

Mix kaas/worst

6 Bitterballen van de Bourgondiër

Vegetarische bitterballen, 6 stuks

Nacho’s uit de oven

Cheddar, chilisaus, sour cream, nacho salsa

Borrelplank Norgerberg

Bittergarnituur, kaas, worst, nootjes, Coppa di Norgerberg

      Zoete trek
Kinderijsje met een verrassing

Beker mag mee naar huis!

Klassieke dame blanche

Vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom

Diverse bereidingen van caramel

Stroopwafel, caramel-ijs, crunch, roomboterbabbelaar,

zoete popcorn, salty 

Brownie

Witte chocolade-ijs, brownie, chocoladecreme, 

crumble, slagroom

Dame blanche Norgerberg

Vanille-ijs, marshmallows, Drentse kruidenbitter, 

warme chocoladesaus, slagroom

Boerenjongens tiramisu

Rum, rozijnen, mascarpone, lange vingers, slagroom

Advocaatje met slagroom 

Losse bolletjes ijs

Vanille-ijs, chocolade-ijs, aardbei

Slagroom

      Broodjes (wit of donker landbrood)

Gerookte zalm, roomkaas, kappertjes

Boerenham, roomkaas, mosterd, honing

Gegrilde groenten, mozzarella

Carpaccio

Koudgerookt & gepekelde ribeye uit onze eigen smoker,

truff eldressing, boerenkaas 

      Warme trek
Romige mosterdsoep met spekjes

Soep van nu

Vraag onze medewerkers!

Tosti kaas

Tosti ham/kaas

Uitsmijter ham/kaas

2 kroketten met brood of frites

12-uurtje

Uitsmijter ham/kaas, kroket met brood, soepje

Panini Norgerberg

Gorgonzola, coppa di Norgerberg en chutney van rode ui

Smokey Panini

Pulled pork uit onze eigen smoker, smokey bbq saus

      Maaltijdsalades 
Salade gegrilde groenten

Gegrilde seizoensgroenten, noten, balsamico,

rode ui, kappertjes, appel

Salade Carpaccio

Koudgerookt & gepekelde ribeye uit onze

eigen smoker, noten, truff el, borenkaas, bosui

Salade zalm

Gerookte zalm, komkommer, mierikswortel,

rode ui, jonagold, jonge slasoorten 

      Pannenkoeken
Pannenkoek naturel

Pannenkoek spek

Pannenkoek boerenham/kaas

Pannenkoek glutenvrij en lactosevrij (naturel)

KIDS
Kindertosti kaas

Kindertosti ham/kaas

Kinderpannenkoek; zelf te versieren!

Kids Classic Car menu

Stoere auto gevuld met frites, appelmoes, mayonaise

en naar keuze kroket (op verzoek ook vega), frikandel, 

kipnugget of visstick

      Warme dranken
Thee

Verse muntthee

Verse gemberthee

Espresso enkel / dubbel

Koffi  e

Koffi  e verkeerd

Cappuccino

Latte macchiato

Latte macchiato Norgerberg

Met siroop van vanille, tiramisu, witte chocolade of hazelnoot

Koffi  e speciaal

Irish, French, Spanish, Italian koffi  e

Funky donut latte

Espresso, melkschuim, donut siroop, 

mini marshmallow, slagroom

Salted caramel latte

Espresso, melkschuim, salted 

caramel siroop, brownie crumble, slagroom

Norger koffi  e

Norger kruidenbitter, bol ijs, slagroom

Warme chocolademelk

Warme chocolademelk Met slagroom

Het Norgerberggevoel mee naar huis?
Norgerberg koffi  ebonen 500 gram

€ 8,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,95

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,75

€ 5,95

€ 8,50

€ 8,50

€ 12,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 9,50 / € 12,95

€ 9,50 / € 12,95

€ 9,50 / € 12,95

€ 7,50

€ 9,25

€ 8,95

€ 7,50

€ 4,25

€ 4,50

€ 6,25

€ 7,50 

€ 2,50

€ 2,95

€ 3,25

€ 2,50 / € 3,25

€ 2,50

€ 2,75

€ 2,75

€ 3,25

€ 4,00

€ 6,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 7,25

€ 2,75

€ 3,25

€ 9,50

normaal /

royaal

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,95

€ 4,50

Dagprijs

€ 5,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 5,50

€ 6,95

€ 6,50

€ 7,50

€ 10,50

€ 4,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 6,95

€ 4,50

€ 1,50

€ 0,50 

      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 een gepaste thee sensatie bieden. Zowel hartig als zoet komt 

ruim aan bod. Denk hierbij sandwiches, brownie, macarons, scones 

en andere heerlijkheden. Beschikbaar vanaf 2 personen, op basis van 

reserveren en bedraagt 16,50 p.p.

All day Lunchkaart: 11.00 tot 16.00 uur

K I DS

Vegetarisch Kan ook vegetarisch


