bar noord
FOOD & DRINKS

goedemorgen
ONTBIJT
(ma - za van 10:00 tot 12:00, op zondag enkel brunch)
Huisbereide granola met yoghurt
De lekkerste boterham met choco en hagelslag
Baguette met kaas en waterkers
Spiegelei 2 stuks met brood
+ Supplement spek

6,40
3,90
3,90
4,30
1,60

BRUNCH
(Iedere zon-en feestdag : 10:00-13:00u, best reserveren via barnoord.be)
Met ontbijtklassiekers als verschillende broodsoorten, croissants en
chocoladebroodjes, ontbijtgranen, vers fruit, spek met eieren, gerookte zalm,
kaasjes en vleesjes, sapjes, koffie, thee, een fijne selectie desserts en wekelijks
wisselende hapjes van de chef. Dit alles à volonté.
Volwassenen
Kinderen t.e.m. 10 jaar

25
12,5

salades
Thaïse rundersalade
gegrild rundsvlees / rode paprika / sojascheuten / chili /
koriander / komkommer / munt / lente-ui
dressing: vissaus / honing / look / limoensap

13

Caesar salade
gegrilde kip / romeinse sla / ei / croutons / parmezaan /ansjovis
dressing: mayonaise / yoghurt / ansjovis / worcestershiresaus /
parmezaan / limoen

12.50

Tomaat mozzarella
burrata / assortiment tomaat / parmezaan / rucola / basilicum
dressing: olijfolie / witte wijnazijn / oregano / basilicum

12.50

vegetarisch

Bio

halal

wraps

(van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur)

Wrap kip / maïs / curry / spinazie
Wrap rund / sweet chili / komkommer / koriander
Wrap zoete aardappel / witte kool / komkommer / ras el hanout

8,90
9,90
9,50

(Alle wraps komen met een couscoussalade)

pizza
Margherita / tomaat / mozzarella / basilicum
Salsiccia / pikante worst / tomaat / scamorza / rucola
Prosciutto / gedroogde ham / tomaat / rucola / parmezaan
Salame / salami / tomaat / mozzarella / verse basilicum
Capricciosa / ham / tomaat / artisjok / olijven / ei
Salmone / gerookte zalm / zure room / venkel / gekonfijte citroen
Bar Noord / broccoli / bloemkool / tomaat / spek
Melanzane alla parmigiana /aubergine / provolone / tomaat / parmezaan

10
13
15
12
14
14
13
12

noordburgers
100% Rundsburger
rundsburger 200 gr. / barbecuesaus / augurk / tomaat / sla /
gefrituurde ui / aardappeltjes met rozemarijn

13,90

Fishburger
pladijs / sla / komkommer / tomaat / lente-ui / platte peterselie/
verse tartaar / aardappeltjes met rozemarijn

14,20

Halloumi burger
halloumi kaas / tomatenrelish / komkommer / geroosterde peper /
aardappeltjes met rozemarijn

13,50

pasta
Bolognese
rundsgehakt / tomaat / ui / wortel / selder / gruyère

12,50

Verde
groene pesto / courgette / rucola / erwt / gruyère
+ supplement spek

12,50
1,60

uit Sri Lanka
Vegetarische samosa / aardappel / wortel / doperwten / curry.
Meat samosa / vlees / aardappel / curry
Loempia met vlees / vlees / aardappel / chili / curry
Paroda /dall curry / sambal / kip
Rijst Bar Noord / vleescurry / dall / poppadum / tomaat / komkommer

7,00
7,80
7,80
13,5
13,5

kindermenu
KINDERMENU
(tot en met 12 jaar)
Huisbereide Chikkennuggets
Pasta Bolognese
Kinderpizza margherita

7
7
6

zoetebekjes

hapklaar

Taart van de dag
Huisbereide hoeve-ijsjes:
° Bourbon Vanille
° Chocolade Brownie
° Verse banaan
° Rozemarijn & honing
° Maldonzout & olijfolie

Nacho’s en tomatensalsa
Hummus en crackers
Bitterballen Van Dobben
Zoute popcorn
Huisbereide olijven

7,50
2,50
2,80
3,20
3,40
3,40

4,60
6,20
6,80
3,20
4,50

uw bestelling
U kunt uw bestelling doorgeven bij de bar. U ontvangt een UFO-achtige discus. Wanneer
deze discus begint te gloeien van de honger, dan staat uw eten warm klaar aan de
afhaalbar.
Heeft u allergieën? Geef het door bij uw bestelling.
Al onze gerechten worden vers bereid.
Op onze stoplichten kan u zien hoe lang het ongeveer zal duren:
Groen : 10 - 15 minuten
Oranje : 15 - 20 minuten
Rood : minimaal 30 minuten

FRIS

warm

Spa Reine / Intense
Grote fles Spa (1L)
Spa Citron / Orange / Lemon-cactus
Almdudler
Cola / light / zero
Appel / Appel - kers / Sinaas
Cécémel / Fristi
Pompelmoessap
Bionade (vlierbes/citroen-bergamot)
Fevertree tonic /mediterranean /
elderflower / aromatic
Fevertree ginger ale / ginger beer
Red-bull
Pomton
Waterkefir (rode bosvruchten)
Homemade ice tea

2.30
6.20
2.30
2.50
2.30
2.30
2.30
2.30
3

Koffie / deca
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Warme choco
Thee (verschillende soorten)
Verse munt / gember thee

3.50
3.50
3.80
4.30
3.60
3.50

sterk

bier
Cristal
Maes Radler
De Koninck
Wild Jo
Kriek Liefmans / Yell’OH
Vedett / white / IPA
Seef
Duvel / La Chouffe
Triple d’Anvers
Sol
Desperados
The Good Cider appel
Tank 7
Cornet
Affligem Dubbel
Affligem Blonde
Affligem Trippel
Strongbow Red Berries
Strongbow Apple
Strongbow Elderflower
Bier van de maand (zie bord)

Bio

Fairtrade

2,30
2,30
2,30
3,50
3
3,20
3,30
3,80
3,80
3,90
3,90
3,90
4,50
3,80
3,80
3,80
3,80
3,90
3,90
3,90

2.30
2.30
3.50
2.90
3
2.90
2.30
3.00

(5cl)

Four Roses bourbon
Jameson whiskey
Glenlivet Founders Reserve
Havana Club Anejo 3 años
Havana Club Anejo especial
Havana Club Anejo 7 años
Omerta rum
Kraken rum
Cognac Martell VSOP
Absolut Vodka
Absolut Elyx Super Premium
Tequila
Hierbas
Shotjes (zie bord)

6,50
6,50
9
7
6,50
8
9
9
6,50
6,50
9
6,50
7,50

wijn & cava
Glas wit / rosé / rood
Fles wit / rosé / rood
Glas cava
Fles Cava

4.30
24
5
27

Cocktails
Virgin Mojito
Mojito
Caipirinha
Cuba Libre
Podensac Rosé (Lillet / Tonic)
Barefood’s Italian Limo
(huisgemaakte arancello + tonic)
Barefood’s Apero
(waterkefir + gin + vermout)
Hierbas de Las Dunas Tonic
Hierbas de Las Dunas Spritz
Cocktail van de maand (zie bord)

buikgrom
6
9,50
9,50
9,50
7,50
9,50
9,50
10
12

apero
Witte / rode porto
Ricard (4cl)
Hugo
Lillet wit / rosé / rood
Sangria

5
5,40
6,20
6,50
6,50

Gin & tonics
Beefeater
Beefeater 24
HAVN
Marula
Bobby’s
Plymouth
Strange Donkey
Copperhead
Monkey 47

10
11
13
12
10
12
12
13
13

Bestel uw gin & tonics, cocktails & aperitief
drankjes ook aan de bar. Uw drankje wordt
daarna met veel liefde voor u bereid aan de
cocktailbar.
Potje petanquen, kubbing of pingpongen?
Vraag ernaar aan de bar.

Nacho’s en tomatensalsa
Hummus en crackers
Bitterballen Van Dobben
Zoute popcorn
Huisbereide olijven

4,60
6,20
6,80
3,20
4,50

Groepen
Bent u nog op zoek naar een bijzondere
plaats om een receptie, verjaardagsfeest, teambuildingevent, after work
drink of walking dinner te organiseren?
Bar Noord heeft alle troeven in huis om
u op een ongedwongen manier van een
heerlijke dag te laten genieten. Voor
groepen vanaf 30 personen bieden we
graag nog iets extra. Wij reserveren voor
u een gezellig plaatsje op het ruime
terras bij mooi weer of in de overdekte
hangar wanneer de weergoden het
even laten afweten. Bent u op zoek naar
iets meer privacy, dan kunt u ook de
serre privé afhuren.
Meer info vindt u op www.barnoord.be
of mail naar reservatie@barnoord.be.
Laat u zich graag culinair verwennen?
Stap dan gerust eens binnen bij onze
buren van Gå Nord in het oude koetshuis
van Park Spoor Noord.

Bar Noord
Park Spoor Noord, Antwerpen
alle dagen open vanaf 10u
vragen : reservatie@barnoord.be
meer info : www. barnoord.be

