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Inleiding
Nozem is sinds maart 2018 een restaurant waar u terecht

kunt voor lunch, diner of een lekkere borrel. 
 

Naast het draaien van het restaurant, is Nozem ook een
mooie locatie waar je een privéfeest of groepsdiner kunt
organiseren. In ons pand heeft u de mogelijkheid om de

eerste verdieping of het dakterras af te huren. 
We beschrijven in deze banquetingmap wat voor u de
opties zijn die wij bieden bij het organiseren van een:

feest, diner, walking diner of borrel.
 

Vanaf reserveringen boven de 12 personen bieden we
voor een diner een keuzemenu aan. Wilt u een ruimte

afhuren? Dan betaalt u een omzetgarantie. Dat bedrag
verschilt per dag en verdieping. Dit bedrag is het
minimale bedrag wat er besteed moet worden.

 
Vanaf 35 personen bieden we verschillende dranken

arrangementen aan. Een standaard arrangement  waarin:
koffie, thee, wijn, bier, fris, en binnenlands gedestilleerd
benuttigd kunnen worden. Daarnaast kunt u er ook voor
kiezen om: Gin Tonics, speciaal bieren en buitenlands

gedestilleerde dranken  toe te voegen.



Keuzemenu 1  
€32,50 p.p. 

Voorgerechten
Luxe broodplank

Met versgebakken brood | olijven | gedroogde ham 
 aioli | olijventapenade

 
Hoofdgerechten

Nozem sticky ribs 
Bulgogi marinade | sesam | bosui

Tempura Gamba salade 
 bladspinazie | mango salsa | pinda’s 

 
Nagerechten

Champagne cheese cake 
Fruit | Karamelsaus 

Sgroppino 
Citroen sorbet | cava | wodka 



Voorgerechten
 Smokey ribeye 

Dungesneden | piccalilly | Amsterdams zuur | frisse salade

Geroosterde knolselderij 
Kerrie | kokos | amandelkruim | chili olie

Spicy gamba’s
Crispy chili olie | limoen | knoflook

 
Hoofdgerechten

Tournedos
Geroosterde groenten | jus de veau 

Zeewolf filet
In kerrie bloem gebakken | spitskool perssillade | beurre blanc 

Quesadilla 
Krokante tortilla | groente vulling | kaas | guacamole | crème fraîche

 
Nagerechten

Champagne cheese cake
Fruit | Karamelsaus 

Sgroppino
Citroen sorbet | cava | wodka

Keuzemenu 2  
€49,50 p.p. 



Kindermenu 
€12,50 p.p.

Hoofdgerecht
Snack naar keuze

Keuze uit frikandel, kroket en kipnuggets.
Geserveerd met friet | salade | appelmoes.

 
Nagerecht

Twee bolletjes vanille-ijs, met slagroom



Smokey ribeye 
Dungesneden gerookte ribeye | piccalilly 

Amsterdams zuur
 

Pompoen creme soep
 kokos room | bieslook 

 
Nozem sticky ribs

Bulgogi marinade | sesam | bos ui 
 

Papadum tonijn
Albcore tonijn | wakame | Wasabi mayonaise | yakitori | furikake

 
Maiskip filet 

Peul groenten | Gebakken paddenstoelen | gevogelte saus
 

Sgroppino
Citroen sorbet | cava | wodka 

 

Walking dinner
Vanaf 25 personen € 49,50 p.p.

6 gangen



Diverse hapjes 
Vaasje met nootjes
Groentesticks met dip  
Nacho’s schaal (5 pers.)                         
Diverse luxe belegde toastjes             
Gemengd bittergarnituur                    
Yakitori spies                                           
Vegetarische samosa                             
Vegetarische mini loempia's              
Kara age kipstukjes                               
 Puntzakken friet met mayonaise     

Diverse soorten gebak                                                     
Cheesecake
Appeltaart

Eigen gebak:
schotel geld

Hapjes arrangement

€ 4,50
€ 4,00
€ 10,50
€ 2,20 p.s.
€ 1,10 p.s.
€ 2,00 p.s.
€ 1,10 p.s.
€ 0,80 p.s.
€ 2,00 p.s.
€ 4,00 p.s.

€ 3,50
€ 3,50

€ 0,20 p.s.



Welkomsdrankjes

RAVENTOS ROIG  €5,-  / €30,-
Cava - Spanje 

Elegante aroma, met een lichte toast, brioche en geel fruit. Heerlijk zacht
met smaken van toast, geel en wit fruit. Heel zuiver, droog, verfrissend

en heeft een lange afdronk.

 
MOËT & CHANDON  €13,-  / €90,-

Champagne - ice imperial rosé
Moët en chandon is het huis dat champagne aan de wereld

introduceerde. De eerste sprakelende, fruitige en enige verfrissende
rosé champagne, speciaal gemaakt om op ijs te genieten.

 
KIR ROYAL €7,-   

Cava met créme de cassis. 
Dit is een heerlijke combinatie van bessen smaken en citrustonen. 

 
Sparkling pear punch 0.0%  €6,50 

Ginger ale | perensap | limoen en munt.



Bedragen omzetgarantie

Dinsdag
Middag: 
Avond: 
Woensdag
Middag:
Avond:
Donderdag
Middag:
Avond:
Vrijdag
Middag:
Avond:
Zaterdag
Middag:
Avond:
Zondag
Middag:
Avond:

€ 800
€ 1000

 € 800
 € 1000

 € 1000
 € 1400

€ 1200
€ 1850 

€ 1200
€ 1850

€ 1000
€ 1400 

Eerste verdieping: Dakterras: 
Dinsdag
Middag: 
Avond: 
Woensdag
Middag:
Avond:
Donderdag
Middag:
Avond:
Vrijdag
Middag:
Avond:
Zaterdag
Middag:
Avond:
Zondag
Middag:
Avond:

€ 1200
€ 1600

 € 1200
 € 1600

 € 1400
 € 1800

€ 1600
€ 2000 

€ 1600
€ 2000

€ 1600
€ 1800 



 
   
  

Standaard Speciaal bier  
Gin Tonic

  

 
  Buitenlands
gedestilleerd

  

 
  3 uur

  

 
  €28,50 

  

 
  + €3,50 p.p.

  

 
  + €8,00 p.p.

  

 
  + €11,50 p.p.

  

 
  4 uur

  

 
  €33,50

  

 
  + €5,00 p.p.

  

 
  + €10,00 p.p.

  

 
  + €15,00 p.p.

  

 
  5 uur

  

 
  €36,00

  

 
  + €8,00 p.p.

  

 
  + €12,00 p.p.

  

 
  + €17,50 p.p.

  

 
  6 uur

  

 
  €40,00

  

 
  + €10,00 p.p.

  

 
  + €15,00 p.p.

  

 
  + €20,00 p.p. 

  

Dranken arrangement 
Vanaf 35 personen. 

koffie, fris, bier, wijn
binnenlands gedestilleerd


