
 
Ontbijt: 
(tot 11:30 uur te bestellen) 
 

Griekse yoghurt met cranberry’s €   6,00 
Croissant en kaiserbolletje €   8,50 
met een plakje ham, kaas, boter en jam 

Complete ontbijtplank *  €  15,50 
croissantje, kaiserbolletje, ham, kaas, jam, 
boter, gekookt eitje, fruit, een glaasje jus 
en een kopje koffie of thee 

* extra kopje koffie, thee of glaasje jus  €   2,00 
 

Soepen: 
(van 11:00 tot 16:00 en als voorgerecht bij het diner) 

Pomodorisoep   €  7,20 
met pesto en brood 

Currysoep    €  9,95 
met visfilets, gamba’s en brood  
 

Broodjes:  
(vanaf 11:00 uur te bestellen) 

Ham en kaas op meergranenpistolet €  8,00 
met salade, basilicumdressing en ei 

Panini met salami, mozzarella, pesto, €  8,95 
tomaat en ui,  geserveerd met een salade 
Naanbroodje (veganistisch)  €  8,95 
met een curry van groentes en kokosmelk 

Kip kerriesalade   €  8,95 
op maïsbrood 

Tonijnsalade op maïsbrood   €  9,50 
Sandwich zalm en geitenkaas €  9,50 
op donkerbrood met duindoornmosterd 

Mexicaanse hamburger  € 10,00 
op een flaguette met groentes en salsa  

 

Lekker Borrelen:  
(voldoende voor 2 pers., tijdens het diner in overleg) 

Kaasplank     € 14,00 
5 soorten kaasjes met broodjes en uienconfijt 
Mediterrane vleesplank   € 19,50 

met o.a. gedroogde ham, chorizo, spinata romana,  
olijventapenade en broodjes 

Borrelplank     € 24,50 
met o.a. vleeswaren, tapenades, olijven, kaasjes etc… 
 
 
 
 

 

 

   

 

 
 
Salades: (te bestellen als klein of  groot) 

(ook als voor- of hoofdgerecht tijdens het diner) 
Geserveerd met brood en boter. Eventueel aan te vullen 
met frites of aardappelreepjes voor €1,50) 
 

‘Vegan Salad’ kl. € 10,50    gr. € 16,50 
salade met roergebakken groentes, kidneybonen en 
tomaat met Mexicaanse kruiden 
 

Geitenkaas:  kl. € 10,50  gr. € 16,50 
met zontomaat, groene asperge, walnoten, meloen,  
dadel, rode ui, vijg en truffeldressing 
 

Couscous salade kl. € 10,50  gr. € 16,50 
met feta, komkommer, tomaat, olijven, rode ui, 
geroosterde paprika en basilicumdressing 
(kan ook veganistisch) 
 

Kipsalade  kl. € 10,50  gr. € 16,50 
gemarineerde kipreepjes op een salade met noten, 
grapefruit, kiwi, blauwe kaas en cranberrydressing  
 

Zeebaarsfilet kl. € 16,00 gr. € 21,00 
op de huid gebakken, op een salade met tomaat, venkel, 
rode ui, garnalen en een dressing van waddenmosterd 
 

Gegrilde coquilles kl. € 16,00 gr. € 21,00 
op een salade met gerookte paling, groene asperge, 
tomaat, gekookt ei  en mosterddressing 
 

Niçoise  kl. € 16,00 gr. € 21,00 
gegrilde tonijnmoot op een salade met tomaat, ei, 
haricots vert, ansjovis, olijven en french dressing 
 

Luxe vissalade kl. € 21,50 gr. € 29,50  

(minimaal 2 pers., prijs per persoon) 
salade met verschillende soorten gebakken vis, 
gamba’s, coquilles, gerookte vissoorten, garnalen, 
tonijnsalade en aïoli 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons! De meeste 

gerechten kunnen wij voor u aanpassen.  

Zo hebben we bijvoorbeeld brood,  frites en pasta 

glutenvrij (deze hebben wel een langere 

bereidingstijd).  Kruisbesmetting van allergenen 

kunnen we nooit 100% tegengaan. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lunchgerechten: 
(ook tijdens het diner te bestellen) 
 

Lasagne bolognese   € 16,50 
met bechamelsaus, gegratineerd met mozzarella 
 

Verse pasta vegetarisch  € 16,50 
met groentes in een truffelsaus en Parmezaan 
 

Verse Zeeuwse mosselen     1 kg € 19,50 
met sausjes, frites en salade      ½ kg € 12,50  
 

Saté van malse varkenshaas € 16,50 
met een atjarsalade, brood en seroendeng 
 

Gamba’s al Ajillo   € 21,00 
12 stuks met knoflook, kruiden, limoen en brood 

 

Dinergerechten 
(vanaf 16:00 uur te bestellen) 
 

Groentecurry    € 16,50 
met naanbrood & rijst 
 

Gebakken hele schol  € 15,50 
met ravigottesaus, frites en salade 
 

Maaltijd curry vissoep  € 18,50 
visfilets, gamba’s, groentes en noedels in een  
romige currysoep, geserveerd met naanbrood 
 

Parelhoen suprême  € 20,50 
op een pasta met een romige truffelsaus, 
groentes en Parmezaan 
 

Kruidig lamsvlees  € 21,50 
in een stoofpotje met groentes en couscous 
 

Rib-eye, Simmentaler rund (±300gr) € 28,50 
met paddenstoelenjus, frites en salade 
 

Weekmenu    € 31,50 
wekelijks wisselend 3-gangen menu 
 

Noderstraun zomermenu € 29,50 
salade met garnalen – zeebaars met 
witte wijnsaus en zeekraal -  tiramisu 
 

Paella (minimaal 2 pers., prijs is p.p.) € 21,50 
Deze Spaanse rijstschotel met vlees, vis,  
groentes etc. heeft een bereidingstijd van  
ongeveer 45 minuten. Kan ook veganistisch.  

  

 
Borrelhapjes: 
(tijdens het diner in overleg) 
 

Kruidige borrelnotenmix €  4,50 
Knoflookolijven   €  4,80 
met feta en zontomaat 
Tomaten- en kruidenboter €  6,00 
met broodjes   
Aïoli met broodjes   €  4,50 
Tonijnsalade met broodjes  €  6,50 
Kipkerriesalade met broodjes €  6,50 
Tapenades met broodjes  €  7,00 
olijventapenade, pesto & tzatziki   

Gamba’s al Ajillo  7  stuks € 12,50 
in knoflookolie met broodjes  12 stuks € 21,00 
Warme nacho’s    €  7,00 
met gesmolten kaas,  guacamole & salsa    

Kruidige aardappelreepjes  €  5,00 
met aïoli en chillisaus  
Rundvleesbitterballen  8 stuks €  6,50 
    16 stuks € 12,50 
Vegetarische frituurhapjes €  6,00 
8 stuks; keuze uit loempiaatjes en kaassticks,  
half/half kan ook 

Mix frituurhapjes (min. 2 pers.) €  3,00p.p. 

p.p. een bitterbal, frikadelletje, loempia en kaasstick 

Oesters ‘fines claires’ 3 stuks €  9,50  
met dressing en limoen        extra oester €  2,75 
 

Desserts: 
Griekse yoghurt met cranberry’s €  6,00 
Vers fruit met sorbetijs en slagroom €  7,50 
Hollandse aardbeien  €  8,00 
met boerenroomijs en slagroom 
Eton mess gemarineerde aardbeien €  8,50 
met meringues en mascarponeroom 

Chocolademousse     €  8,50 
met roodfruit en slagroom  
 

Voor de kinderen hebben we een kleurplaat met 

daarop de kindergerechten. 

Als u bij ons wilt dineren, raden wij u aan om te 

reserveren.  

De rekening wordt per gezelschap opgemaakt. Apart 

afrekenen is derhalve niet mogelijk.



Warme dranken: 
Koffie, espresso   € 2,70 
al onze koffie wordt vers gezet met  
Mondrian espresso bonen (Beukenhorst) 

Thee (div. smaken fairtrade)  € 2,70 
Potje thee (voor 1 persoon)  € 5,90 
Koffie verkeerd, cappuccino € 3,00 
Latte macchiato   € 3,60 
Latte macchiato met karamel € 3,80 
Verse muntthee met honing € 3,60 
Gemberthee    € 3,80 
met citroenmelisse en sinaasappel 

Grote koffie, dubbele espresso € 4,50 
Koffies met drank en ongezoete room: € 7,50 
Irish, Italian, Spanish, French,  
Dockumer of Schiermonnikoger 
 

Bij de koffie: 
Appelgebak met slagroom  € 4,00 
Boterkoek huisgemaakt  € 3,20 
Brownie huisgemaakt  € 4,00 
met karamelsaus en slagroom (kan glutenvrij) 

Warme Luikse wafel  € 4,80 
met cranberry’s en slagroom ½ wafel € 2,80 
 

Koude dranken: 
Frisdranken (flesje 0,2 ltr.)   € 2,70 
Coca-cola, Coca-cola zero, Fanta, Fuze tea,  
Fuze tea green mango, Sprite, cassis,   
Rivella, bitterlemon, tonic, ginger ale, 
Dubbelfriss cranberry/framboos  

Apfelschorle  (flesje 0,25 ltr.)  € 3,70 
Verse melk, verse karnemelk € 2,70 
Chocomel, Yogho Yogho  € 2,70 
Appelsap, tomatensap  € 2,70 
Appelsap troebel (biologisch) € 3,50 
Verse jus d’orange  € 3,50 
Grote verse jus d’orange  € 6,50 
Chaudfontaine (flesje 0,25 ltr.) € 2,70 
rood of blauw 
Earth Water (fles 0,75 ltr.)  € 5,50 
still of sparkling 
 

 

Wilt u met een groep bij ons lunchen of dineren? 

Wij hebben een aantal suggesties klaarliggen. Aan de hand 

daarvan kunnen we uw gewenste menu samenstellen. 

Mail voor meer informatie: info@restaurantnoderstraun.nl    

 

 
 
 

 

Bieren: 
Van de tap: 

Brand pils (5%) Fluitje 0,2 ltr. € 2,60, Normaal  0,25 ltr. € 3,00, Groot 0,5 ltr. € 5,90 
mooie balans van hop aroma en bitterheid met een verfrissende afdronk 

La Trappe, witte trappist (5,5%)€ 4,80 
enige trappistenwitbier ter wereld. Doordrinkbare,  

frisse en zacht moutige dorstlesser  

Texelse Skuumkoppe (6,5%)  € 4,80 
tarwebier met een licht kruidige smaak 

Brand siezoensbier € 4,80 
Wisseltap € 4,80 

‘Op fles’: 
St.Bernardus Prior 8 (8%) St.Bernardus Abt 12 (10%) Hoegaarden grand cru (8,7%) 

roodbruin bier met smaken  diep donker bier met een zachte fruitige, complexe bittere 
van karamel en kruidnagel smaak van chocola en rozijnen smaak met subtiele kruiden 

 € 6,00    € 6,70    € 6,00 
 

Affligem Blond (6,8%) Affligem Dubbel (6,8%) Affligem tripel (9%) 

goudblond abdijbier met frisse roodbruin abdijbier met   amberkleurig abdijbier, 
fruitsmaken en een mooie  aroma’s van gebrande mout stevig, maar fris bier met 
bittere afdronk   en karamel   zoete, fruitige aroma’s 

 € 5,00    € 5,50    € 5,50 
 

Schierse Hippo (5,5%) La Trappe   Gouden Carolus (9%) 

fris eilander bier met  wisselend speciaalbier  goudgele tripel met een    
een pittige afdronk  van La Trappe, vraag het ons complex aroma. WBA 2012 

 € 4,75    € 4,75    € 6,00 
 

Lagunitas IPA (6,2%) Vuur & Vlam IPA (6,2%) Biri  (brouwerij ’T IJ, 4,7%) 

blond en krachtig van smaak, donkerblonde IPA met aroma’s uitermate frisse lager, 
maar toch gebalanceerd  van karamel en tropisch fruit gemaakt met maïs 

 € 6,00    € 5,50    € 4,95 
 

’T IJdelijk op fles  Duvel (8,5%)   Brand (5%) 

wisselend bier van  frisse smaken van citrus, pils met mooie balans van 
brouwerij ’T IJ   zoet fruit en een licht pepertje bitterheid en hoparoma 

 € 4,95    € 5,50    € 3,00 
 

Liefmans fruitesse (3,8%) Bastaard (2,7%)  Witte Lambic (5,5%) 

rood en zoet bier , barstens frisse radler van Hertog Jan fris fruitig witbier met  
vol kersen met een fris zuurtje met citroen en gember  smaken van abrikoos en perzik 

 € 4,20    € 4,20    € 4,50 
 

Heineken 0.0  Wieckse Witte 0.0 % Mongozo (5%)   
alcohol vrij pils   fris alcoholvrij witbier  glutenvrij fairtrade bier 

 € 3,00    € 4,20    € 4,50 

Vaak hebben we nog meer bieren op fles. Vraag hier gerust naar, of kom even in de koeling kijken.  

Wijnen:    
Wit:       Glas    Fles 

Côtes de Gascogne  € 4,20 € 21,50 
(Colombard, Ugni- Gros Manseng, Sauvignon) 

Lamblin (Chardonnay) € 4,50 € 23,50 
Stoneleigh (Sauvignon blanc) € 5,00 € 27,50 
 

Rosé: 
Kiwi Cuvée (Cabernet franc)€4,20 € 21,50 
Casa Silva    €4,50 € 23,50  

(Cabernet Sauvignon) 
 

Rood : 
La Mancha (Tempranillo) €4,20 € 21,50 
Bellefontaine (Merlot) €4,50 € 23,50 
 

Mousserend: 
Prosecco   €4,80 € 25,00 
Champagne    € 62,50 
 

Naast deze wijnen hebben we een uitgebreide  
wijnselectie per fles.  
 

Port, Vermouth, Sherry: 
Rode port, witte port  €  4,50 
Port Colheita lekker bij kaasplank €  5,80 
Martini bianco of rosso  €  4,50 
Sherry medium of dry  €  4,50 
 

Zomerse drankjes: 
Sangria met vers fruit glas €  5,00 
    liter € 21,50 
Aperol spritz   €  6,50 
Aperol met prosecco en bruisend water 

Strawberrycocktail  €  7,50 
met aardbei, wodka, liqor43, cointreau en sprite 

Gin-tonic    €  7,50 
Tanqueray gin met tonic, rozemarijn en limoen 

Luxe Gin-tonic   €  9,50 
Sorgin gin met 1724 tonic water, 
framboos en basilicum  
  

Gedistilleerd: 
Binnenlands gedistilleerd € 3,50 
Buitenlands gedistilleerd € 5,00 
Whisky’s      vanaf € 5,20 
Cognac/Armagnac   vanaf € 6,00  
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