NOK VOL MENU
NOK VOL drie gangen
NOK VOL vier gangen
NOK VOL vijf gangen
NOK VOL drie gangen
NOK VOL vier gangen
NOK VOL vijf gangen
Extra uit te breiden met
Krokant gebakken zwezerik (75 gram)
Supplement kaas van ons kaasplateau

37,5
42,5
50
35
40
47,5

All in*
60
70
85
57,5
67,5
82,5

7,5
11

GUILTY PLEASURES
VAN DE CHEF
Ossenhaas (250 gram)
U krijgt 250 gram ossenhaas
verdeeld over twee heerlijke
gerechten met garnituren. Dit
wordt geserveerd in twee gangen.

45

Hele kreeft
U krijgt een hele kreeft verdeeld
over twee heerlijke gerechten met
garnituren. Dit wordt geserveerd in
twee gangen.

49

of thee.

CHEF SPECIALS

Klein
12,5

Groot
19,5

Geroosterde venkel
Mexicaanse mole | tomatensalsa |
passievrucht | gepofte granen

14,5

22,5

Catch of the day
Bloemkool | scheermes |
zeegroenten | beurre blanc van
tomaat, bieslook en haringkaviaar

16

24,5

Dry aged dubbeldoel ribeye
van de Josper
Friet | zwezerik kaantjes |
haricots verts | kalfsjus |
mosterd-hollandaise

27

38

Salade burrata
Radicchio Castelfranco | asperges |
vijgen | zeekraal | kruiden vinaigrette

Welkom
bij NOK,
culinair genieten
met een werelds
uitzicht
In onze keuken wordt gewerkt met
allergenen. Vraag uw gastheer of
gastvrouw naar de mogelijkheden.

Kroket of frikandel
Friet | appelmoes | salade

7,5

NOK mini burger
Friet | ketchup | mayonaise | salade

9,5

DESSERTS

* Inclusief begeleidend glas wijn bij iedere gang, tafelwater en koffie
Vanaf 7 personen vragen wij u om het NOK VOL menu te bestellen.

KIDS

SIDES

Kaasplateau
Confiture | krentenbrood | rucola
salade

11

9

8

Fries on the side
Met mayonaise

4,5

Mango
Bavarois | witte chocolade |
crumble | atsina | madaleine

Side Salad
Romaine sla | mosterd vinaigrette |
pijnboompitten | Parmezaanse
kaas

4,5

Wisselend dessert
Van het NOK VOL menu

NOK friet van zoete aardappel
Kreeft- en basilicummayonaise |
haringkaviaar | bonito flakes

6,5

Okonomiyaki
Japanse omelet | spitskool |
furikake | gember | bonito flakes
Ook vegetarisch mogelijk

6,8

Vegetarisch

