DINERKAART

Effe opwarmen
Zorgvuldig gekozen koffiesoorten uit Latijns-Amerika
en Indonesië. Fluweelzachte koffie die met liefde is
geproduceerd tegen een eerlijke prijs.

Koffie
2.75
Cappuccino3.00
Espresso
2.75
Dubbele espresso4.20
Koffie verkeerd3.00
Latte macchiato3.20
Koffiesiroop / karamel / hazelnoot0.50
Aanpassing: decafé / havermelk / sojamelk0.30

Speciale koffies
Irish Coffee / Jameson whiskey 
8.50
French Coffee / Grand marnier8.50
Spanish Coffee / Liqeur 438.50
Italian Coffee / Amaretto8.50
Kiss of Fire / Cointreau / Tia maria 8.50
Summerspecial
Cuban Coffee / Rum / vanille / bananenroom8.50

Theedrinken als belevenis
Geniet bij ons van “Tea Treasure”, de allerbeste kwaliteit melanges
van losse blaadjes uit China, India en Zuid-Afrika.

Thee / English / earl grey / rooibos / groen / rood fruit
2.75
Verse muntthee / honing3.60
Gemberthee3.60
Zomerthee / sinaasappel / munt / gember3.60
Chai latte / kruidenthee / melk3.60
Warme chocolademelk3.40

Lekker fris

Coca cola / regular / zero 3.00
Spa / rood / blauw 
3.00
Bitter lemon / tonic / sinas / cassis / sprite
3.00
Lipton ice tea / groen / perzik / sparkling3.00
Chocomel / fristi 
3.00
Rivella / ginger ale / ginger beer3.00
Appelsap / tomatensap 
3.50
Perensap / appel-vlierbessensap
3.50
Vers geperste sinaasappelsap
4.20
Limonade
2.00
Melk / karnemelk 
2.00

Wijnen

per glas

Bubbel

Sangre de toro / Torres

Prosecco DOC / Ciel (minifles)

Wit

5.80
6.95

Chardonnay / Croix D’or

4.80

Pinot Grigio / Dark Horse

5.40

Sauvignon Blanc / Croix D’or
Verdejo / Torres

Liebfraumilch QBA / Sankt Kilian

Rosé

Monteclain / Grenache

Vina Esmeralda / Torres

Rood

4.80
5.40
4.80

4.80
5.40

Merlot / Croix D’or

4.80

Pinot Noir / Ch. Souverin

5.40

Cabernet Sauvignon / Croix D’or
Zinfandel / Dark Horse

4.80
5.40

Koud biertje van de tap
Hertog Jan pilsner
Hertog Jan XL
Leffe blond
Karmeliet Triple
IJwit / Brouwerij t IJ’
Skuumkoppe / Texels bier

3.40
6.20
4.80
5.20
5.20
4.80

Bier op fles
Leffe dubbel / bruin
Liefmans / fruitbier
Hoegaarden / witbier
Hoegaarden / radler citroen
0% Hoegaarden / radler citroen
0% Hertog Jan 

4.80
4.50
4.50
3.50
3.50
3.50

Snacks

Gerookte amandelen
Nacho cheese / guacamole / sour cream

Kaasblokjes met mosterd
Ambachtelijke bitterballen (8) (vega mogelijk)
Kaastengels / chilisaus (8)

Bittergarnituur gemengd (8) (vega mogelijk)
Borrelplank (mix van warm & koud)	

5.40
8.60
7.20
7.80
8.20
7.80
22.00

Bites

Huisgemarineerde olijven

4.50
Boerenlandbrood / aioli
6.80
Truffelcroquettes (3)
6.80
Dirty fries / parmezaan / truffelmayonaise

7.80
Calamaris / citroen / aioli
8.20
Boneless spareribfingers / krokante ui
8.20
“Dronken” gamba’s / citroen
9.40

Oesters

p. st. 3.50

(te bestellen vanaf 2 stuks)
Met: tabasco, citroen of frambozendressing

Cocktails

Moscow Mule8.50
Smirnoff vodka / ginger beer / limoen

Mojito8.50
Bacardi Carta blanca / bruiswater / limoen / munt

Aperol Spritz8.50
Aperol / Cava / bruiswater / verse sinaasappel

Espresso Martini

9.50

Cocktail van de maand 

9.50

Vodka / Kahlua / espresso / suikersiroop

Gin-Tonic

Refreshing lemon & mint

Bombay Sapphire east gin / tonic / mint / citroen

7.60

Blueberry twist8.60
Bombay Sapphire east gin / tonic / bosbessen / mint / citroen

Frozen raspberry 

Bombay dry gin / tonic / frambozen / mint / lime

Mocktails (alcoholvrij)
Virgin Mojito

Ginger ale / suikersiroop / munt / limoen

8.60

5.00

Shirley Temple 5.00
Ginger beer / grenadine

Sombrero sunrise5.00
Jus d’orange / grenadine / limoen

Virgin Espresso5.00
Espresso / koffiesiroop / cacaoboon

Voorgerechten

Carpaccio / parmezaan / basilicumolie12.80
Flatbread / asperge / geitenkaasmousse
11.20
Gerookte zalm / blini’s / guacamole11.60
Mini kaasfondue / groente sticks / brood
10.40

Soepen

Pomodorisoep / gepofte quinoa
Tom Kha Kai / kip / oesterzwam



7.60
7.60

Hoofdgerechten
Vegatarisch

Bietenburger / spinazie / geitenkaas
Ravioli / paddenstoel / spinazie





19.80
22.20

Vis

Paella / mossel / gamba / zalm 

22.60

Gebakken mosselen / kruidenboter 

23.60

Zalmmoot / tandoori 

22.40

Vlees/Gevogelte

Tournedos (150 gram) pepersaus 

26.40

Tournedos (250 gram) pepersaus 
USA Steak / chimichurry

32.60



24.60

Klassieke Burger / bacon / cheddar 

19.80

Runderstoofpot / aardappelpuree 

Saté van gegrilde kippendijen / couscous / pindasaus 

Poussin / kip / maïs / honingmosterdsaus



21.20
19.80
21.40

Salades

Carpaccio / pijnboompitjes / basilicumolie

16.80

Caesersalade / kip / ei / parmezaan

16.20

Geitenkaas / dadels / honing / noten

Bijgerechten*

Geroosterde maiskolf / roomboter
Gepofte aardappel
Koolsla









16.80

3.80
3.20
3.20

*Als bijgerecht serveren wij frites met

mosterd-mayonaise, om verspilling te voorkomen
serveren wij salade op verzoek.

Desserts

Kokos panna cotta / ananassorbetijs / slagroom
Groene appelsorbetijs / pistachenoten / slagroom	
Vanille-ijs / warme chocoladesaus / slagroom
Hemelse cake / aardbeienroomijs / slagroom
IJskoffie

Vegetarisch

Voedselallergie? Laat het ons weten!

8.20
8.20
7.20
9.80
6.50

Kinderkaart
Kleine trek

Pomodorisoep

Groentesticks / yoghurtdip
Portie poffertjes

Mini trek

4.50
5.25
4.50



(tot 17.00 uur)

Broodje / jam of chocoladepasta
Chicken little / broodje gebakken ei
Dwerg tosti / ham of kaas

2.75
3.95
3.75

Grote trek

Mini snacks* keuze uit: Bitterbal (4), 
mini frikadel (4), mini kaassoufflé (4), kipnugget (4)
of 4 verschillende mini’s				
Schnitzel of visnugget* (4) 
Biefstukje*
Pannenkoek stroop / poedersuiker

Pizza margarita (kaas-tomaat)


8.75

12.50
14.50
6.50
9.95

Lekkere trek

Chocokus / vanille-ijs / slagroom / chocospikkels
Kinderdisco / vanille-ijs / slagroom / discodip
Nadorstkoe / vanille-ijs

5.75
5.75
4.25

Raket / waterijsje

2.00

(de koe mag mee naar huis)

*Geserveerd met frites, appelmoes, ketchup en mayonaise.

NADORST.NL

De Nadorst is een landelijk gelegen locatie voor het

vieren van bijzondere gelegenheden. Uw verjaardag,
huwelijksfeest of zakelijk diner kunt u op een speciale
manier bij ons vieren.

Er is veel mogelijk en samen met u kijken we graag

wat het beste bij u past. Van een eenvoudige lunch

tot een luxe diner, van een borrel met collega’s tot een
koffie arrangement met uw fietsclub.

Restaurant - Uitspanning De Nadorst is makkelijk te

bereiken en heeft uitgebreide parkeermogelijkheden.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Wij maken graag tijd voor u. U kunt vrijblijvend langskomen
voor een inspirerend gesprek. Tijdens dit gesprek zullen
wij uw wensen inventariseren en een passend aanbod
samenstellen voor u en uw naasten!

NADORST.NL

info@nadorst.nl / Tel. 0229.232679

