
Lunch
Wij serveren de lunch van 11:30 tot 15:00 uur

Nobel was er, Nobel is er, Nobel zal er altijd zijn! 



Nobels Lunchspecial
Dit zijn de kleine gerechtjes van het nieuwe Nobel. Smaakvolle hapjes ter grootte van een 
half voorgerecht. Heerlijk om in de avond te genieten van de verschillende smaken als 
voorgerecht, perfect als lunch overdag! Kies er twee voor €15 (alleen per persoon geldig)

Zalm 8.5
À la minute gegaard, lauwwarm, groene sambal

Carpaccio 8.5
Mr. Porter Style, licht geschroeid rundvlees

Coquille 8.5
Kort gebakken, beurre blanc, truffel

Taco 8.5
Nobels culinaire tacootjes, twee stuks

Sashimi 8.5
Tonijn, oosterse smaken, wasabikroepoek

Schelpen 8.5
Een pannetje schelpjes in kruidige botersaus

Nobels ei 8.5
Signatuurgerechtje van Chef Patrick van Velzen 

Ceviche 8.5
In citrus ‘gegaarde’ zeebaars

Tempura 8.5
Gamba’s met pit! 

Pompoen  8.5
Burrata en pompoen houden van elkaar!

Steak Tartare 8.5
Verrassende steak tartare, Nobelstyle

Franse frietjes met Franse mayonaise   4

Groene salade met sesamdressing   4

Uit het Café, van de plank
Onze beroemde cafégerechten; eenvoudig maar zó lekker!
Biefstuk 22.5
met eigen jus en boerenbrood of friet

Nobels culinaire hamburger  19.5
zoals je ‘m nog nooit hebt gegeten, geserveerd met friet
met extra eendenleverkrullen +5

Krokant gebakken sliptongen 22.5
met remouladesaus en friet
 
Caesar salad  19.5
Klassiek met croutons, Parmezaanse kaas en ansjovis,  
geserveerd met superkrokante kippendij
 

Lunchklassiekers
Vissoep 12.5
Volgens velen is alleen onze vissoep al de reis naar Ballum waard!

Supertosti  11
Een tosti die je niet eerder at, bereid met drie soorten kaas. Kaasfondue op brood!

Kroketten 11
Op vrijdag is het krokettendag. Maar bij Nobel is het iedere dag een beetje vrijdag hoor.

Clubsandwich 12.5
Welkom bij de club! Speciaal voor onze leden maken wij deze sandwichsensatie!

Nobels kindergerechtjes
Huisgemaakt briochebroodje met knakworst 8

Tosti ham/kaas 6.5

Broodje Aap  6.5
Twee boterhammen met jam, chocopasta of pindakaas

Onze kindergerechten zijn ook écht kindergerechten! We serveren ze op een kinderbordje 
met 'Nobels Post'. Een enveloppe vol kindervertier en een kleine zoete verrassing.


