BROODJES & SOEP & SALADES

(tot 17.00)

broodjes

salades

Geserveerd op een snee
stevig boerenbruin landbrood

NIEUW!

WARME BEENHAM met mosterdmayo		
S.M.B. (STOERE MANNEN BROODJE)

9.50

rundersucade in panko jasje met rode ui,
relish & smokey BBQ mayo

GEROOKTE ZALM met limoenmayo & kappertjes 9.50
UITSMIJTER NURKS 2 spiegeleieren met tomaat,
8.95

kaas, ham & truffelmayonaise

CARPACCIO kappertjes, parmezaan

8.95

& balsamicomayo

NIEUW!

HILDEBRAND verse gehaktbal met pindasaus
SMOKEY PASTRAMI huisgerookte pastrami,

7.95

rucola, Ceaserdressing

feta & gegrilde groenten

GARNALEN KROKETTEN (2) met balsamicomayo
RUNDVLEES KROKETTEN (2) met mosterdmayo

NIEUW!
NIEUW!

Die gaan als Warme Broodjes..!

HERFST VEGA

verse tonijnsalade met gesmolten kaas

RESERVEREN?

F

E

E

&

11.95

met friet. Op een (algen)broodje met geroosterde paprika een eivrije
romige mayo-saus verrijkt met Hollandse zeesla

LEUK VOOR
DE LUNCH

9.50
9.95
7.95

KLASSIEKE MEAT BURGER op een brioche broodje met augurk, tomaat,
mosterdmayo & ketchup met friet
extra kaas

POTJE NURKS met wisselende warme (seizoens)saus

10.95

MEER INFO? VRAAG HET AAN DE BEDIENING

NURKS MIDDAG BORREL & BITES

VIEREN?

WINTER & SUMMER WALKING DINER

Vier uw privé of zakelijk diner feestje op onze intieme locatie!
Kies voor een Walking Diner of een Sitting Down Diner.
3 of 4 mooie diner gangen in combinatie met een drankarrangement.
Walking of Sitting Down Privé diner
v.a. 30 p.p. + drank arrangement v.a. 7.50 p.p.p.u

SATÉ VAN DE HAAS

14.50

met koolsalade & friet

& winter 2017-2018

We werken met de volgende
allergenen: gluten, ei, vis, pinda,
noten, soja, melk, schaal-en
weekdieren, selderij, mosterd,
sesamzaad, sulfiet en lupine.
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Deze gezellige avonden beginnen om 18:30 uur. Een mooi
culinair VERRASSING menu
is 32.50 p.p. Dinerkaarten
vanaf nu te koop bij Nurks.

WILDAVOND

WINTER WONDERS CULINAIR

NURKS NIEUWS
WINTER OF FEESTDAGEN BORREL?

vanaf 17.50 pp mogelijk op de
gezelligste locatie van Haarlem!
Vier je verjaardag|kerst|nieuwjaarsborrel
bij Nurks

KERST CADEAU NODIG?

geef Nurks cadeau…
•Nurks Kado Bon
•Nurks Likeurtje
leuk voor in je kerstpakket….

CULINAIRE GAST-KOK-AVONDEN

zijn weer gepland, zet in je agenda:
21 november Wildavond

Dinsdag 18.30
22 januari Winter Wonders Culinair

Dinsdag 18.30

21 november
22 januari ’18

Bel of mail ons voor meer informatie & een offerte.

12.95
13.95
14.95

Herfst

© Cilla Tibbe

NURKS AVOND BORREL & BITES FEESTJE

14.95

gebakken ossen- & varkenshaas puntjes met friet

heeft u een allergie?
wenst u informatie?
vraag het ons!

mogelijk tussen14:00-17:00 uur onbeperkt drankjes (bier, fris, wijn)
& borrel bites en nacho’s op tafel
17.50 p.p. (min 25 pers, (duur 2 uur)

20:30-24:00 uur onbeperkt drankjes (bier, fris, wijn) 25 p.p.
+ 5 p.p. (4 bites) (vanaf 40 personen geen locatiekosten)

9.50

14.95

runderburger met Zwitserse raclette-kaas, cornichons, rode zoete ui relish

NURKS-12-UURTJE

nurksindehout

S T J E

JO-DE-LA-HITIE RACLETTE BURGER

5.50

14.95

& spek op een Brioche broodje, en Mad Max saus en friet

NIEUW!

3.95

NURKS-DAG-HAP
14.95

BURGER O MY GOAT runderburger met warme geitenkaas rode ui, relish

• Snee boerenlandbrood met
gambakroketje & balsamico mayo
• Snee met huisgemaakte tonijnsalade
• ‘Kleintje Soep’ van de dag

8.95

DUTCH WEED BURGER 100% biologische vegetarisch & lekkere burger

4.95

8.95

Vraag naar de wisselende
nurks-dag-hap!

NIEUW!

romaanse sla, huisgerookte pastrami,
parmezaan & Ceasar dressing

THAISE ZALM CHIP *ook lekker voor de lunch

krokante papadum met zalm, rucola, limoenmayo & verse koriander

vers van het mes gesneden ossenhaas met
11.95
parmezaan en balsamicomayo

SMOKEY PASTRAMI DI CEASAR

BROOD met 2 huisdips
Gezellig!
FRIET met mayo
‘Ovenwarm Kaasje’
lekker dippen met z’n 2
SOEP VAN DE DAG met stokbrood
WARM CAMEMBERTJE heel kaasje warm uit de oven met verse rozemarijn &
olijfolie. Erbij rozemarijn crackers om te dippen met z’n 2

11.95

NIEUW!

eethuis nurks in de hout
hertenkamplaan 1
2012 cv haarlem
tel: 023-5313166
www.nurksindehout.nl
info@nurksindehout.nl

volg ons op

NIEUW!

CARPACCIO

8.95

PANINI TUNA MELT

11.95

NIEUW! geroosterde pompoen,

romeinse sla, cranberries, feta,
vinaigrette van geroosterde hazelnoot

PANINI BOERENBRIE met rode ui uit de oven		7.95
PANINI-TOSTI GEITENKAAS
spek, rucola & pijnboompitten

NIEUW!

met walnoten en honingdressing

8.95

OMA KEGGE homemade houmous,

EUW!

WARME GEITENKAAS 		

hele dag tot 20:00 uur te bestellen

vooraf of bijgerecht

Salades worden geserveerd met brood & dip

7.50

m/
v

HAPPEN & BURGERS

7 dagen per week voor feesten

privé diners, partijen & borrels!

open: woe t/m zon 12:00-20:30 uur

DRANKEN

WARMMAKERS!

Wij serveren biologische Manetti koffie van100% Arabica bonen
Voor soyamelk rekenen wij 0.50 extra

koffie (met slagroom)				
2.25|2.65
espresso|dubbele espresso
2.25|3.00
espresso macchiato			
2.40
cappuccino|koffie verkeerd			
2.65
latte macchiato			
3.25
Ierse|Franse|Spaanse koffie|Kiss of Fire
6.50
thee (biologische Simon Levelt thee diverse smaken) 2.25
thee verse gember of munt
2.75
thee verse gember & sinaasappel
2.90
NIEUW! Chai Latte rooibos ‘Indian Summer bio’
3.50
diverse frisdranken|jus d’orange
2.25
Fristi|Chocomel
2.50
Liptonice|Liptonice green
2.75
appelsap
2.25
Schulp biologische sappen
2.85
(kijk voor je favosmaak in de Nurks drankkast)		
vlierbloesem limonade & komkommer & munt 2.75
natuurlijke Limonade’s van Agropošta smaken:
citroen|salie|vlierbloesem|framboos|lavendel 2.85

COCKTAILS & BIER & WIJN

CHOCO CHOC

warme chocolademelk
warme witte chocolademelk NIEUW!
extra met slagroom
extra met marshmellows NIEUW!

NIEUW! cocktails

Cola, rum & limoen
3.00
3.00
3.50
3.95

TIROLER TWIST warme chocolademelk
met rum & slagroom

INDIAN SUMMER

6.50

NIEUW!

Chai Latte rooibos bio
extra sojamelk

KOFFIE SPECIAL

Jack Daniels|Irish|Kiss of Fire

NURKSE GLÜHWEIN

3.50
4.00
6.50

NIEUW!

met sinaasappel, steranijs & kaneel

bieren

CUBA LIBRE RUM met Coca

4.50

MRS NURKS TEA 19.95 p.p.

HILDEBRAND HIGH TEA 25 p.p. (inclusief ontvangst met een glaasje bubbels)
Gun jezelf een Nurks moment met een heerlijke high tea. Gepresenteerd in vintage servies
serveren wij onbeperkt biologische potten thee en huisgemaakte wisselende zoete
en hartige lekkernijen. (duur 2 uur, vanaf 2 personen tot 16.30 uur op reservering mogelijk)

6.95

MOSCOW MULE met Vodka,
Ginger Ale & limoen

6.95

GIN TONIC, Hendricks Gin,
Kinley Tonic, limoen

8.75

APEROL SPRITZ met Aperol,

sinaasappel, Prosecco
& spuitwater
6.95

Amstel tapbier (fluit)
Amstel tapbier (vaas)
Amstel Malt (0%)
Radler bieren(2%)
Texelse Bieren
Gulpener Bieren
Jopen Bieren
La Chouffe
Schelde Brouwerij
Brouwerij ’t IJ Bieren

wijnen
2.50
3.00
3.50
3.50
3.95
3.95
4.95
4.95
4.95
4.95

l Bieren
Kijk voor meer Speciaa
st!
rka
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Mmm..

NURKSE BORRELHAPPEN
Brood met 2 huisdips
4.95
Amsterdamse bitterballen met mosterdmayo (6)
5.50
Geitenkaas kroketjes met vijgen-chutney (4)
5.50
Bospaddestoelkroketjes (4)
5.50
Gambakroketjes met balsamicomayo (4)
6.50
Kaasrolletjes (10)
7.50
Nacho’s met salsasaus
4.75
Olijfjes gemarineerd met rozemarijn & sinasappelzest 5.00
Nurks Borrel Mix (8 of16)
7.95/14.50

glas
fles
wit
Soave fris & rond
3.95 21.00
Verdejo fris & fruitig
3.95 21.00
rood
Cabernet Sauvignon 3.95 21.00
rond & soepel
Primitivo warm & vol

3.95 21.00

zacht & fris

3.95 21.00

rosé

sparkling
Prosecco
Cava

4.75 22.50
5.00 24.50

BORRELPLANKJE NURKS (tot 18.00)

worst & kaas, nootjes, een wisselend
seizoenshapje, cornichons,
brood & dips (voor 2 personen)
14.95

NIEUW!

JAGERSPLANKJE

huisgerookte pastrami, Nurkse wildpate,
olijfjes, cornichons, boeren camembert,
briochebolletje met warme raclettekaas,
rode ui chutney, 2 bospaddestoelen
kroketjes (voor 2 personen)
17.95

Per tafel/gezelschap wordt één rekening aangeboden

TAARTJES & TOETJES & IJSJES

PANNENKOEKEN
naturel of stroop of poedersuiker
nutella & poedersuiker
appel & kaneeL
spek of ham of kaas
ananas of rozijnen of gember
spek & appel 			
spek & kaas 		
spek & ui		
kaas & ananas 		
kaas & champignons
ham & kaas 		
poffertjes met poedersuiker (12 stuks)
(tot 17.00 uur)

kids

(alleen te bestellen voor kinderen)
(tot 17.00 uur)

tosti
bammetje nutella of aardbeienjam
kleine saté met friet
kroket of frikandel met friet
bakje cherrytomaatjes & komkommer

KINDERPANNENKOEKEN keuze uit:

naturel of stroop of poedersuiker
spek of appel of rozijnen of nutella

ANGRY BIRDS MENU poedersuiker pannenkoek, glas limo & Angry Birds ijsje

SURPRISE PANNENKOEK

poedersuiker & cadeautje uit de ‘kast’

4.95
6.50
6.95
6.95
6.95
7.95
7.95
7.95
7.95
7.95
7.95
4.50

WRAP & ROLL wrap & roll warme pannen-

koekwrap met gegrilde groenten & brie 12.95

NIEUW!

tauge, rode peper & oystersaus

NIEUW!

SAY CHEESE met 3 x kaas:

6.95
6.95

12.95

HOME MADE BROWNIE

JARIG?
LAAT HET
ONS
WETEN!

met roomijs & slagroom		

appel, walnoot, karamelsaus & roomijs 10.95

taart met een topping

geitenkaas, rucola, spek & honing

een wisselend zoet lekkernijtje voor bij de koffie of thee

NOTENKRAKER

WAANZINNIGE WORTELTAART

NURKS

ZOETJE NURKS

spek, ui, kaas & champignons

4.50
5.95

met roomijs

belegen, brie & gorgonzola & broccoli 11.95

OPKNAPBEURTJE
4.50
2.75
9.95
5.95
2.95

VERSE APPELTAART met slagroom		

THAI WRAP gewokte Chinese kool, champignons,

BOERHAVE BRIE

11.95
10.95

brie, pijnboompitjes & bieslook
10.95
extra gebakken spek
1.50
extra pompoen & cranberries (meegebakken) 1.50

BRUILOFT?

@NURKS

2.50

Nurks bakt haar pannenkoeken
van biologisch meel. Op verzoek bakt
Nurks uw pannenkoek gluten of
lactose vrij of met Spelt meel (+0,50)
(svp doorgeven bij reservering)

NIEUW!

POTJE HOLLANDSE WINTER TIRAMISU trifle van stroopwafel,
mascarpone, kaneel & stoofpeertjes

DAME BLANCHE

vanille ijs, chocoladesaus en slagroom

NIEUW!

KINDERIJSJE

bolletje vanille
ijs en slagroom
met snoepspikkels. 2.75

3.95
5.50
4.95
1.50

IJS MACARON XL grote macaron met een vulling van roomijs 4.95
SORBET KLASSIEK
vanille- en aardbeienijs, vruchten, siroop en slagroom

wij zijn ook trouwlocatie!
vier uw bruiloft
(borrel & feest) bij nurks

Alle zoete pannenkoeken worden met poedersuiker
geserveerd. Elk extra ingredient is 1.50
Los cadeautje uit de kast

NIEUW!

3.95
4.95

OREO IJSCOUPE 1 bol Oreo-, 1 bol roomijs

met een bruin & wit Oreo koekje & slagroom

ZOET PLANKJE NURKS

4.95
5.95
5.50
4.95

klein dessertbordje met diverse zoetje hapjes

6.95

keuze uit warme chocola of Grand Manier

6.95

FLENSJE CAMERA OBSCURA & roomijs

