Groepsformules Bar Noord 2019
Bent u nog op zoek naar een bijzondere
plaats om een receptie, verjaardagsfeest,
teambuildingevent, afterwork 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.

OFYR formule
Kippenbrochette
Lamsmerguez
Rundsburger
Catch of the day

28,50
pp
Of

34,50
pp

Piepkuiken / bier / rozemarijn
Gamba 8-12 / piri-piri
Flammad lax
Het zwaard van Bar Noord
(zwaard met picanha vlees & groentjes)
Of veggie

29,50
pp

Risotto / paddestoelen / peulen / mascarpone
Portobello champignons / blauwe kaas / noten
Berloumi / tomatensalsa / gegrilde courgette en aubergine
Groentenbrochette
Inclusief side dishes
Aardappelsla / bieslook crème
Rozemarijn aardappeltjes
Komkommer/radijs / kappertjes
Witte kool / rode kool / spitskool / Aziatische vinaigrette
Groene sla / mesclun
Maïskolf / zeewierboter
Bio-tomaat / rode ui / Griekse basilicum
Parelcouscous / Ras el hanout / brunoise / mayonnaise /
Cocktailsaus / barbecuesaus
Turks brood / boter

Menu Bar Noord Style
Voorgerechten:
Parelcouscous / zeebarbeel / antiboise
Carpaccio Luc en Hendrick / kruidensalsa / gepofte sjalot / mosterdvinaigrette
Burratina / bio-tomaat / Griekse basilicum / tomatenrelish
Hoofdgerechten:
Catch of the day / risotto van het moment
Tagine van kip / seizoensgroentjes / krieltjes
Risotto / paddestoelen / peulen / mascarpone
Dessertenbuffet:
Ijsjes
Cheesecake
Wafel op een stokje
Assortiment macarons

34,50
pp

Best of the Best (vanaf 50 personen)
Lentemenu

( 4 april tot 21 juni 2019 )

Hapjes: Gepekelde groentjes / yoghurt-lookdip
Secreto 07 (à la minute op de I-Ron gesneden)
Zeeuwse creuses “Bar Noord” stijl
Japanse kipnuggets / zoetzure chili dip
Menu:

Tartaar van gemarineerde zeebaars / kroepoek / pompelmoes / avocado
Maatjes / rode biet / zure room
Roast pork / ansjovis crème / couscous van bloemkool
Asperges / mis / seroendeng
Springroll / halloumi / chutney van tomaat
Kalfslende / artisjok / basilicum pesto
Kabeljauw / jonge wortel / tuinbonen / ganzenlever crème

Dessert: Cheesecake / frambozen / yuzu sorbet

Zomermenu

( 21 juni tot 19 oktober 2019 )

Hapjes: Gepekelde groentjes / yoghurt look dip
Secreto 07 (à la minute gesneden op de I-Ron)
Zeeuwse creuses “Bar Noord” stijl
Japanse kipnuggets / zoetzure chili dip
Menu:

Carpaccio van tomaat/grijze garnaal/basilicum
Gemarineerde meloen / Serrano ham / crème van geitenkaas
Atjar salade/pindasaus / gemarineerde tofu
Mergpijpje / steak tartaat / verse zomertruffel
Bouchot mosseltjes / look / citroentijm
Entrecôte / kreeftenbéarnaise / frisse salade
Zwaardvisfilet / tomaten / artisjok / chorizo-olie
Gevulde aubergine / venkel / dille / geitenkaas

Dessert: Pavlova (perzik en aardbeien) confituur van melk / vanille-ijs

58,50
pp

