
Dinerkaart De Noorman
De gerechten op deze kaart serveren wij vanaf 17:00 uur

HOOFDGERECHTEN - VIS

Deze gerechten zijn gemaakt met dagverse vis en 
worden bepaald door het seizoen. Hierdoor kunnen 
vissoorten tijdelijk uitverkocht zijn.

Visproeverij vanaf 2 pers.    | 29,50 p.p. 
Sinds dag één is dit het meest genoten gerecht van ons 
restaurant. Verschillende bereidingen van meerdere 
soorten vis op een schaal geserveerd. Wanneer u eens 
echt goed het verschil in smaken wil proeven in wat de 
zee te bieden heeft. 

Gegrilde Vis Vraag welke vis beschikbaar is  | Vanaf 19,-
Voordat we de vis op de lavasteen grillen wordt deze gelakt 
met lavasolie. De gerechten worden afgemaakt met fris 
limoenschuim en verse salsa van kerstomaatjes, maïs, 
koriander en lente ui. We grillen de vis in zijn geheel of in 
stukken gesneden, u krijgt deze dus op de graat. Voor de 
echte visliefhebber. 

Kabeljauwfilet Of vraag naar andere vissoorten | 23,50
Op knolselderijcrème met champignon-truffel tapenade.

Sliptongetjes 3st.     | 24,50 
Op de plaat en in geklaarde boter gebakken tongetjes met 
citroen, remouladesaus en verse kruiden.

Bouillabaisse à la Noorman    | 24,50 
Verschillende soorten in onze speciale bouillon gekookte 
vis en mosselen. Compleet gemaakt met Hollandse 
garnalen, baguette en rouille.

Mexicaanse visstoof    | 23,50
Verschillende soorten Noordzee vis en inktvis gestoofd in 
chipotle-tomatensaus met paprika, chorizo en oregano.

Tom kha pla     | 22,50
Verschillende soorten Noordzee vis en langoustine in 
Thaise kokossaus met rijst en koriander.

HOOFDGERECHTEN - VEGA(N)

Arabisch | Vegan     | 19,50  
Falafel, gegrilde groentespies, Pita, olijven en 
muhammara-saus.

Quiche Doyenné du Comice | Vegetarisch  | 19,50  
Hartige taart met Doyenné du Comice peer, 
Saint Agur Bleu en walnoten.

DESSERTS

Scropino     | 8,90
‘‘Shake’’ van citroensorbet, vodka en prosecco.

Sorbet vol Fruit     | 8,90
Vier soorten sorbetijs, watermeloen, aardbeien en blauwe bes.

Crème brûlée     | 8,90
De klassieker met een laagje gekarameliseerde suiker en 
een bolletje vanille ijs.

Schwarzwälder Trifle    | 8,90
Glas gevuld met mascorpone, chocolade cake, Kirsch, 
chocoladeschotsen, kersencompote en slagroom. 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse 
friet, mayonaise en groene salade
Extra bijgerechten:
Verse friet     | 3,50
Groene salade     | 4,50
Groenten     | 4,50

HOOFDGERECHTEN - VLEES

Souvlaki
We grillen deze Griekse gemarineerde vleesspiezen op onze 
lavasteengrill. Een grote gegrilde spies geserveerd met luxe 
pita, geroosterde paprika, tzaziki en verse kruiden.
Scharrelkippenhaasjes   | 19,50
Lakenvelder runderbiefstuk   | 23,50
Lamsbiefstuk     | 26,50

Lakenvelder biefstuk en Langoustine  | 26,50
Op knolselderijcrème met champignon-truffel tapenade en 
jus de veau.

Noorman RIBS     | 21,50  
Oosters gemarineerde varkenskrabbetjes uit de oven, om 
van het bot te zuigen. Geserveerd met verse knoflooksaus.

Thaise Lamscurry     | 23,50  
Romige curry van lamsvlees en aardappel met kokosmelk, 
komijn, koriander, citroengras, groene peper en gember.

APERITIEF EN DIGISTIEF
Pernod | Campari     | 4,20
Martini Rosso | Bianco | Extra Dry   | 4,20
Dow’s Ruby | White Port    | 4,20
Dow’s 10 Year Old Tawny    | 5,25
La Guita - Manzanilla    | 4,20
Valdespino - Pedro Ximenez   | 4,20
Grappa Julia Invecchiata    | 4,20
Calvados Busnell V.S.O.P.    | 5,25
Hennessy V.S.     | 5,25
Remy Martin V.S.O.P.    | 6,30

KOFFIESPECIALITEITEN
Dokkumer Koffie | Berenburg   | 6
Bonifatius Koffie | Bonifatius Bitter   | 6
Irish Coffee | Jameson Whiskey   | 6,30
Spanish Coffee | Licor 43    | 6,30
Italian Coffee | Amaretto    | 6,30
Scottish Coffee| Drambuie    | 6,30

KINDERGERECHTEN

Snacks      | 9,50
Gefrituurde snack met appelmoes en frietjes.
Keuze uit: Kibbeling, Kipnuggets, Bitterballen of Frikandel

Kinderijsje     | 5,90
Vanille-ijs met slagroom en smarties.



Viert u uw volgende feest op deze bijzondere locatie tussen de bedrijvigheid van de 
visserijhaven en de rust en weidsheid van Werelderfgoed Waddenzee?

Bij De Noorman bent u ook op het juiste adres voor recepties, partijen, trouwerijen, 
personeelsfeesten en vergaderingen.

Kijk op lauwersoog.nl voor meer informatie of vraag uw gastvrouw

Lunch & Borrelkaart De Noorman
De gerechten op deze kaart serveren wij tussen 11:00 en 17:00 uur

BORRELHAPJES
Garnalenkroketjes | 6st    | 10,75
Calamares | 10st     | 8,75
Bitterballen | 8st     | 8,75
Scharrelkipnuggets | 9st    | 9,75
Kaasplankje met olijven    | 11,50
Broodplankje met smeersels  | 9,50
Gebakken mosselen    | 7,75
Waddenoester | per st    | 2,50

LUNCHGERECHTEN

Kibbeling | of Lekkerbek    | 9,-
Verse kabeljauw in tempura beslag gefrituurd met 
remouladesaus en citroen.

Griekse salade
Kerstomaatjes, komkommer, olijven, rode ui, tzaziki en een 
topping naar keuze:
Langoustines 3st.    | 19,50
Hollandse Buffelmozzarella  | 16,50
Scharrelkiphaasjes    | 16,50

Baguettes
Wit of volkoren baguette
Gerookte zalm met crème fraîche, kappertjes  | 9,90
en verse kruiden.  
Pittige makreelsalade    | 8,90
met zoetzure ui.  
Hollandse garnalen met roomboter en  | 11,90
julienne van appel en dille.
Ossenworst met zwarte peper, augurk  | 8,90
en eiersalade.
Gebakken eieren met beenham en   | 9,90
belegen kaas.
Draadjesvlees kroketten met roomboter en  | 8,90
mosterdmayonaise.
Drie soorten Zwitserse kaas met tomaat  | 8,90
en ui uit de oven.
Alphenaar brie met meloensalade, honing | 8,90
en amandel.

ZOET
Appeltaart     | 4,25 
Ambachtelijke appeltaart van Bakkerij Bijl.

Bakkersadvies     | 4,25 
Gebak of iets anders lekkers voor bij de koffie.  
We vertellen u graag wat we deze week allemaal serveren.

COCKTAILS
Mojito      | 6
Whiskey Sour     | 6,50
Tequila Sunrise     | 6
Aperol Spritz     | 6

WHISKEY
Frysk Hynder     | 7
Jameson Irish Blended    | 4
Connemara Single Malt Irish   | 7
Canadian Club     | 4
Jack Daniels Tennessee Bourbon   | 5
Glenmorangie Nectar d’Or    | 10
Isle of Jura Single Malt 10 Years   | 6
Talisker Storm     | 9
Highland Park Dark Origins   | 12
Oban 14      | 10
Glenkinchie Lowland Malt    | 8
Ardbeg 10 Years     | 9

TRES HOMBRES RUM
La Palma Joven     | 9
La Palma Oro XVIII    | 11
Barbados VIII     | 10
Dominican Premium    | 11
Marie Galante     | 13

GEDISTILLEERD
Binnenlands gedistilleerd    | 3,20
Buitenlands gedistilleerd    | 4,20
Likeuren     | 4,20
Het assortiment dranken en likeuren in onze bar is groot. 
Vraag gerust of wij uw gewenste drank kunnen schenken.

VOORGERECHTEN (Vanaf 11:00 uur.)

Juttersplank de Noorman vanaf 2 pers.  | 12,50 p.p.
Diverse bereidingen van heerlijke vis- en vlees lekkernijen 
aangevuld met brood.

Vissoep      | 9,-
Romige garnalenbouillon met verschillende vissoorten
en garnalen.

Ceviche      | 10,90
Rauwe visfilet, limoensap met verse salsa en krokante
bakbanaan.

Tostada      | 10,90 
Maïstortilla gevuld met runderstoof, verse salsa 
en cheddar.

Garnalencocktail     | 11,50 
Hollandse garnalen met cocktailsaus, suikersla en croutons.

Carpaccio     | 10,90 
Dungesneden Hollandse biefstuk, ceaserdressing, 
suikersla en croutons.


