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 Tel. 071 4015742 - www.hotelnoordzee.nl
Boulevard 72  -  2225 AG Katwijk aan Zee Lunch wordt geserveerd tot 17.00 uur.



 Tel. 071 4015742 - www.hotelnoordzee.nl

Boulevard 72  -  2225 AG Katwijk aan Zee

Koffietijd
Kopje koffie met appeltaart 6,90

Salades
Ceasar’s Salade  12,50
met malse kip, crispy bacon, croutons en knoflookdressing

Salade Chèvre  13,50
met gegratineerd geitenkaasje, honing   
en gekarameliseerde pecannootjes

Soepen
Romige tomatensoep  7,50
met basilicum-room en gehakt

Rijnsburgse uiensoep  7,50
met gegratineerde kaastoast

Bisque van garnalen   8,90
met Noordzee bitterbal   

Broodjes
Panini ham/kaas  5,50

Italiaanse bol Chèvre  7,90
met geitenkaas, honing en gekarameliseerde pecannootjes

Italiaanse bol pulled pork  7,90
met frisse salade en augurk

Italiaanse bol warme beenham     9,90
met champignons, bosuitjes en mosterddressing

van Dobben rundvlees kroketten    7,90
2 stuks met brood

Uitsmijter ham of kaas of ham/kaas  8,50
van 3 eieren op gekruide focaccia 

Borrelhapjes
Van Dobben  6,90
rundvlees bitterballen, 8 stuks

Bittergarnituur, gemengd, 10 stuks     6,90

Noordzee “balls of fire”   10,90
3 huisgemaakte bitterballen van
Crab diable, Hollandse garnaaltjes 
en zalm met thousand islands dressing  

Pasta (vanaf 16.00 uur)

Spaghetti Bolognese  14,90

Lasagne al Forno  15,90

Italiaans gegrild brood
Carpaccio  9,90
van ossenhaas met Parmezaanse kaas, 
truffel dressing en pitjes mix

Tonijnsalade  8,90
huisgemaakte tonijnsalade
met komkommer, paprika en rode ui 

Gerookte zalm   9,90
gerookte Noorse zalm met salade,
rode ui en kappertjes

Crab Diable  10,90

Mini twaalf uurtje
Kopje tomatensoep en een panini  8,50

Lunch Toppers
Focaccia Trio  13,90
van carpaccio, gerookte zalm en tonijnsalade 
met kopje soep naar keuze        16,50

Club sandwich Ceasar style  12,50
met gerookte kip, crispy bacon, tomaat, 
salade, ei en knoflookdressing 

Boeren Trio   
van brioche broodjes met beenham, kroket,  13,90
en pulled pork
met kopje soep naar keuze        16,50

Plate lunch
Krokant gebakken sliptong
met salade, frites en remouladesaus
1 stuk  16,90
2 stuks  19,90
3 stuks    22,90

Angus cheese Burger  13,90
op een Italiaanse bol met salade, augurk, 
tomaat, sausjes en frites

Super saté  18,90
van malse varkenshaas met frites en salade

Kindermenu  10,50 
met frites, mayo en appelmoes en kroket of frikandel

Extra’s
Mandje frites met Zaanse mayonaise  3,50
Mandje bataat frites met Zaanse mayonaise  4,50


