


Trakteer uzelf en uw dierbaren op een onvergetelijke Kerst bij 
Noble! Want bestaat er iets fijners dan samen met uw gezin, familie 
of vrienden ontspannen genieten van de heerlijkste gerechten en 
mooiste wijnen? Wees verzekerd van een fantastische uitgebreide 

kerstlunch of een royaal kerstdiner bij Noble. 

Patron-cuisinier Edwin Kats en chef de cuisine Bart Klomp hebben 
weer met alle zorg en plezier een schitterend menu samengesteld 

voor Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Hierbij 
houden zij uiteraard rekening met al uw speciale wensen – gelieve 

dit bij de reservering door te geven.

Tegen de achtergrond van Het Bossche Broek en de Dommel, 
proeven u en uw familie of vrienden verrukkelijke gerechten, op 
de Noble-wijze bereid. U kunt gangen met elkaar delen, maar er 

worden ook gerechten individueel geserveerd.

U kunt reserveren via kerst@restaurantnoble.nl
Uw reservering is gegarandeerd na ontvangst 
van een mail met bevestigingsnummer.

Wilhelminaplein 1, 5211 CG s-Hertogenbosch, +31 73 613 23 31
info@restaurantnoble.nl, www.restaurantnoble.nl

24, 25 & 26 
december

Reserveer nu voor 
een mooie lunch 

of uitgebreid 
diner.



Dinsdag
24 december, 
Kerstavond
Kerstdiner
Op de dag voorafgaand aan Kerst is Noble vanaf 12.00 
uur geopend voor lunch, en ook in de vroege avond 
kunt u al genieten van de reguliere kaart voor een 
diner à la carte. Speciaal voor Kerstavond staat ons 
5-gangenmenu in het teken van mooie, smaakvolle 
kerstgerechten. 

De prijs van het menu bedraagt € 75,- per persoon.

MENU

Tonijn / Gerookt / Bleekselderij / Zure room / Gremolata

Tarbot / Artisjok / Beurre blanc / Haringkuit

Hert / Rugfilet / Kool / Knolselderij / Specerijensaus

Vacherin Mont d`Or / Warm / Toast / Truffel

Pure chocolade / Mandarijn / Steranijs / Campari



MENU

Oester / Gillardeau / Rettich / Witte aceto / Dille (amuse)

Langoustine / Chorizo / Iberico / Limoen / Peterselie

Zeebaars / Pistache / Biet / Zwarte knoflook / Bieslook

Tarbot / Artisjok / Beurre blanc / Haringkuit

Hert / Rugfilet / Kool / Knolselderij / Specerijensaus

Vacherin Mont d`Or / Warm / Toast / Truffel

Pure chocolade / Mandarijn / Steranijs / Campari

Woensdag
25 december, 
Eerste Kerstdag
Kerstlunch
Kerstlunch, ontvangst tussen 12.00 en 13.00 uur
6-gangenmenu, inclusief de amuse en één glas 
Billecart-Salmon-champagne,

€ 110,- per persoon



MENU

Oester / Gillardeau / Rettich / Witte aceto / Dille (amuse)

Langoustine / Chorizo / Iberico / Limoen / Peterselie

Tonijn / Gerookt / Bleekselderij / Zure room / Gremolata

Zeebaars / Pistache / Biet / Zwarte knoflook / Bieslook

Tarbot / Artisjok / Beurre blanc / Haringkuit

Citrus / Champagne / Kardemon / Anijs 

Hert / Rugfilet / Kool / Knolselderij / Specerijensaus

Vacherin Mont d`Or / Warm / Toast / Truffel

Kokos / Kaffir / Yoghurt / Witte chocolade / Grapefruit

Pure chocolade / Mandarijn / Steranijs / Campari

Woensdag
25 december, 
Eerste Kerstdag
Kerstdiner
Kerstdiner, ontvangst tussen 19.00 en 20.00 uur
9-gangenmenu, inclusief de amuse en één glas 
Billecart-Salmon-champagne,

€ 145,- per persoon



MENU

Oester / Gillardeau / Rettich / Witte aceto / Dille (amuse)

Langoustine / Chorizo / Iberico / Limoen / Peterselie

Zeebaars / Pistache / Biet / Zwarte knoflook / Bieslook

Tarbot / Artisjok / Beurre blanc / Haringkuit

Hert / Rugfilet / Kool / Knolselderij / Specerijensaus

Vacherin Mont d`Or / Warm / Toast / Truffel

Pure chocolade / Mandarijn / Steranijs / Campari

Donderdag
26 december, 
Tweede Kerstdag
Kerstlunch
Kerstlunch, ontvangst tussen 12.00 en 13.00 uur
6-gangenmenu, inclusief de amuse en één glas 
Billecart-Salmon-champagne,

€ 110,- per persoon

Tweede Kerstdag is restaurant Noble gesloten voor het diner.




