
WELKOM BIJ RESTAURANT NEST!
In verband met het Coronavirus en de huidige veiligheidsmaatregelen zijn ons restaurant en het 

terras beperkt geopend. Tevens voeren wij de komende periode een aangepaste menukaart. 

Wij danken u voor uw begrip!

Openingstijden restaurant

Ontbijt: 07:00 tot 11:00 uur
Lunch: vanaf 12:00 uur
Diner: 17:00 tot 21:30

Indien u in het restaurant wilt eten dient u een tafel te reserveren.

Roomservice bestellen

U kunt uw bestelling doorgeven aan de receptie of telefonisch via doorkiesnummer “9”. 
Vanaf mobiel kunt u bellen naar tel. +31(0)252 219 019.

LUNCH
Lunch wordt uitsluitend geserveerd in het restaurant.

DINER
Diner is te bestellen van 17:00 tot 21:00 uur.

KOSTEN
Er geldt een Roomservice fee van € 5,- per bestelling.

BEZORGING
Wij plaatsen uw bestelling contactloos voor uw kamerdeur.

Eet smakelijk!

ROOMSERVICE



‘Healthy’

Biologische yoghurt | Noten | Zaden | Fruit | Granola
Volkoren wrap | Hummus | Avocado

Bananenpannenkoekjes met havermout en kaneel
Verse fruitsalade

Tlant cracker
Koffie en/of thee en jus d’orange

Ontbijtoptie naar keuze: € 17,- p.p. (+ € 5,- Roomservice fee)

U kunt uw voorkeur voor het ontbijt doorgeven aan de balie van onze receptie, vanaf uw kamer via 
doorkiesnummer “9” of via tel. +31(0)252 219 019.

ONTBIJT
Geniet van het uitgebreide ontbijtbuffet in restaurant Nest! De ontbijtitems worden geportioneerd en/of voorverpakt 

aangeboden. Om voldoende afstand tussen u en de andere gasten te kunnen waarborgen, serveren wij het ontbijt in 

vier tijdsblokken van 1 uur tussen 07:00 en 11:00 uur. Wij verzoeken u om tijdens het inchecken een tafel te 

reserveren voor een van deze tijdsblokken.

Kiest u liever voor ontbijt met Roomservice? Dan verzoeken wij u een keuze te maken uit één va de 

onderstaande ontbijtopties: 

‘Dutch’

Bolletjes met diverse soorten beleg
Hollandse poffertjes

Croissant
Krentenbrood

Gebakken eieren
Koffie en/of thee en jus d’orange

‘English’

Scrambled eggs | Gebakken bacon | Tomaat
Witte bonen in tomatensaus

Chipolata worstjes
Toast met boter 

Koffie en/of thee en jus d’orange



DINER

Heeft u een allergie of speciale dieetwensen? Bekijk de allergenenkaart!

Voorgerechten

Tomatensoep               5.75
Romatomaat | Mascarpone

Geroosterde bietensoep              8.75
Rode biet | Hazelnoot | Feta

Geitenkaas salade            12.75
Chèvre d’Or | Rood fruit | Cashewnoot | Frambozenvinaigrette

Carpaccio van de lende            12.75
Rucola | Pijnboompit | Grana Padano | Basilicummayonaise

Hoofdgerechten

Kabeljauw             23.75
Mousseline | Cherrytomaat | Courgette | Kalamatasaus

Gekonfijte Parelhoen            22.75
Orzo | Doperwt | Snijboon | Kippenjus

Schnitzel             19.50
Mousseline | Seizoensgroente | Parmaham | Kaassaus

Spareribs             21.50
BBQ lak | Roseval | Frisse salade | Knoflooksaus

Pittige Broccoli (veganistisch)           19.25
Tempeh | Paprika | Gember | Ui | Knoflook | Chilipeper

Desserts

Palet van diversee soorten seizoensfruit            6.50
Vers fruit

Chocolade truffel              8.75
Pure chocola | Anijs

Side dishes & snacks

Gemengde salade 3.25 | Friet met mayonaise 2.50 | Extra groenten 3.00

Bitterballen (8 stuks) 6.50 | Bittergarnituur (12 stuks) 9.75




