Online boodschappen bestellen

Dranken
Coca-Cola,
Coca-Cola Zero

500 ml

1,60

7UP, Fanta

500 ml

1,60

Ice Tea green,
Ice Tea peach

500 ml

1,65

Maallust bier
Keuze uit blond bier of
bruin bier.

300 ml

2,55

Tip: Bestel je boodschappen online en we
bezorgen deze bij je thuis. Ga snel naar
www.hofvansaksenwebshop.com of
bestel via de Hof van Saksen App.
Noordermarkt staat voor dagelijkse
verwennerij. Verrijkt met producten
van lokale boeren en ambachtelijke
delicatessen. Onze droom: wekelijks
een biologisch product er bij!

Arrangementen

Winnaar zilveren medaille Grand
International Wine Award
Mundus Vini 2020.

Wijnen
Vermentino Chardonnay 750 ml 6,95
Een heerlijke witte wijn bij een
salade, vis, schaal- en schelpdieren,
geitenkaas en kip.
Syrah Grenache
750 ml
Soepele fruitige rode wijn
met voldoende stevigheid
en een klein pepertje.

Genieten van één van onze arrangementen?
Bijvoorbeeld van het Gourmetarrangement, lekker en sfeervol
eten zonder uren in de keuken te
staan. Kijk voor de mogelijkheden en
de verschillende arrangementen
in onze webshop.

Winnaar Wine Award
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Astrid & Thérèse pour
12,95
Hof van Saksen - Syrah 750 ml
Een heerlijke stevige rode wijn
met in de smaak donkerrood
fruit als zwarte bessen,
bramen en kersen.

Cinsault Grenache
750 ml 6,95
Heerlijke rosé om mee te borrelen,
maar ook geweldig bij de maaltijd.

Maaltijden & pizza`s - lekker & makkelijk
Broodjesservice
Maak een keuze uit ons broodjesassortiment. Er is voor elk wat wils,
van knapperige afgebakken broodjes tot
warme croissants. Wij zorgen ervoor dat
uw bestelling op de gewenste dag voor
09.00 uur bij je bezorgd wordt.

Bestel via onze webshop

Even niet achter de pannen en toch lekker eten. Dat kan dankzij
de bezorgservice van de Noordermarkt. Je bestelling wordt vers
bereid en afgeleverd. De bezorgkosten zijn 2,50.
De drankjes ontvang je gekoeld.

Bestel via onze webshop
+31-(0)592 24 59 52

www.hofvansaksenwebshop.com

Afhaal- & Thuisbezorgmenu
De koks van de Kookerij in de Noordermarkt bereiden dagelijks verse pizza’s,
maaltijdsalades en de heerlijkste tapasschotels. Lekker en makkelijk om af
te halen of te laten bezorgen.

		 12,00
Caprese
Tomatensaus, kaas, tomaat,
mozzarella en basilicum pesto.
Italia
Tomatensaus, kaas, salami,
ham, spek, kip en gehakt.

14,00

		10,00
Vegetariana
Tomatensaus, kaas, courgette,
aubergine en paprika. 		

Pizza’s
Margherita
		 9,50
Tomatensaus en kaas.			
Funghi
Tomatensaus, kaas en
champignons. 		

9,50

Prosciutto
Tomatensaus, kaas en ham.

9,50

Salami 		 9,50
Tomatensaus, kaas en salami.			

Hawaï 		 10,00
Tomatensaus, kaas,
ham en ananas. 		
Paesana		10,00
Tomatensaus, kaas, ham en
salami.
Pollo		 12,00
Tomatensaus, kaas, kip,
rode ui, paprika en pikante saus.

Tonno
Tomatensaus, kaas, tonijn,
rode ui, kappertjes, ansjovis
en olijven.

Kinderpizza’s

Wraps

Aladdin
		6,00
Tomatensaus en kaas.

Mexicaanse wraps
9,95
Huisgemaakt door onze koks en
vers en warm uit eigen oven.
Wraps met een vulling van onder
andere diverse groente en salsa
saus, inclusief guacamole dip.

Pinokkio		6,50
Tomatensaus, kaas en salami.
Super Mario		
Tomatensaus, kaas,
ham en ananas.

Keuze uit de varianten:
- Kip
- Gehakt
- Vegetarisch

11,00

		 12,50
Quattro formaggi
Tomatensaus en
4 verschillende soorten kaas.
Quattro stagioni		 12,50
Tomatensaus, kaas, ham,
salami, champignons, artisjok
en kappertjes. 		
Carbonara 		 12,50
Tomatensaus, kaas, salami,
ham, spek, ui en ei.

Soepen
Warme maaltijden

Geniet thuis van een lekkere soep.
Alleen nog zelf opwarmen en aan tafel!
Tomaat-paprikasoep 		
Een heerlijke soep van tomaat,
paprika en gerookte kip.

Noordermarkt		15,00
Tomatensaus, kaas, zalm,
scampi, rode ui, mozzarella,
olijven en rucola.

Vegetarisch gerecht
Informatie over de allergenen in onze gerechten vertellen wij je graag.

Maak het jezelf makkelijk door een verse,
warme maaltijd te bestellen.

7,95

Seizoensoep 		7,95
Bekijk het aanbod in onze webshop
of kom naar de Noordermarkt.

		13,50
Tartufo
Tomatensaus, kaas, geitenkaas,
truffelcrème en rucola.

+31-(0)592 24 59 52

7,00

Maaltijdsalades
Seizoen salade
8,95
Bekijk het aanbod in onze webshop
of kom naar de Noordermarkt.
Pastasalade
Een heerlijke salade met
zongedroogde tomaatjes,
pasta, rucola, pesto, kip en
pijnboompitten.

8,95

Caprese salade
Een frisse salade met
gemengde sla, ui, tomaatjes,
mozzarella, groene pesto
en pijnboompitten.

7,95

Caesar salade
Smaakvolle salade met suikersla,
spek, kip, ei, Parmezaanse kaas
en croutons.

7,95

Lekker voor erbij
Breekbrood 		4,95
met kruidenboter
Breekbrood
met aioli

+31-(0)592 24 59 52

		4,95

Lasagne bolognese		
De variant die iedereen kent,
met groenten, rundergehakt,
oregano en tomaat, voorzien van
een laagje kaas.

8,95

		8,95
Vegetarische lasagne
Een vegetarische lasagne met
tomaat, paprika, spinazie en
geitenkaas.
Scharrelkip van het spit 		 9,95
Een hele scharrelkip (± 1200 gram).
Geef je bestelling voor een scharrelkip
van het spit uiterlijk om 15.00 uur
aan ons door.

Tapasschotels
Tapasschotel (4 personen)		19,95
Brood met diverse soorten
tapenade, kruidenboter, olijven,
Parmezaanse kaas, Parmaham,
Spianata Romana, Bresaola
(gedroogd Italiaans vlees),
gegrilde groenten, gemarineerde
gerookte zalm en Lady’s Blue.
9,95
Tapasschotel (2 personen)
Brood met tapenade,
kruidenboter, aioli, gemarineerde
gerookte zalm, Spianata Romana
en olijven.

Vegetarisch gerecht
Informatie over de allergenen in onze gerechten vertellen wij je graag.

