Welkom
Na jarenlang in verschillende bedrijven in Nederland te hebben gekookt, heeft chef-kok
Frank van Enter samen met zijn vriendin Lieke de Jong restaurant d’Moriaan gekocht. Deze
oude herberg is omgetoverd tot een laagdrempelig restaurant waar je heerlijk kunt genieten
van dagverse produkten.

restaurant D’Moriaan
In het voorste gedeelte van het pand treft u Restaurant d’Moriaan aan. Waar u kunt genieten
van een intiem diner voor twee of een avond heerlijk genieten met vrienden en familie. Om de
kwaliteit van de gerechten te kunnen waarborgen adviseren we vanaf 15 personen één menu
per tafel te bestellen. Natuurlijk kan er met speciale dieetwensen altijd rekening gehouden
worden. We bieden hier plek aan 52 personen in de nostalgische sfeer van de oude herberg.

Radboud
Naast d’Moriaan is Radboud gesitueerd. De uitstraling van Zaal Radboud is modern en fris
maar door het gebruik van veel hout en warme tinten voelt het geheel toch huiselijk en warm
aan.
Niet alleen dineren is mogelijk in beide ruimtes. Ook kunt u bij ons terecht voor feesten en
partijen variërend van 20 tot 150 personen. Hierbij is in samenspraak met u veel mogelijk.
Het maken van een offerte op maat vraagt tijd en zorg. Graag maken we met u een afspraak
om al uw wensen te bespreken, zodat we u een een passend voorstel kunnen doen.
Bijgaand treft u enkele prijsvoorbeelden van arrangementen voor partijen, vergaderingen en
dinermogelijkheden. We werken met verse en seizoens gebonden produkten, onze menu’s
wisselen daardoor regelmatig.

Restaurant d’moriaan
Door de leerschool die Frank heeft gehad
bij diverse bedrijven, staan wij garant
voor kwaliteit en gastvrijheid. Hij is
gewend om met de beste producten te
werken. Alles is dagvers en ambachtelijk
bereid. Vissen die ’s ochtends voor de
kust van Schoorl en Petten worden
gevangen liggen ’s middags in de keuken.
Er gaat niets verloren. De filets worden
geportioneerd, bereid en van de rest
worden de heerlijkste soepen en sauzen
gemaakt.
Ons dinerconcept is simpel: u stelt zelf uw
menu samen uit de gerechten op de kaart
en betaalt een vaste prijs voor het aantal
gangen van het door u gekozen menu.
Met het enthousiaste team van
d’Moriaan doen wij er alles aan om u een
“thuisgevoel” te geven.
2 gangen voorshoofd
23,50
3 gangen voorshoofdsna
29,75
3 gangen voorstussenshoofd
33,00
4 gangen voorstussenshoofdsna39,50
laat u verrassen
voorstussenshoofdsna
39,50
Keuze van de chef
Culinair 5 gangen menu
voors2x tussenshoofdsna
62,50

Glas Champagne 		
Wijnarrangement 4 glazen
Wijnarrangement 6 glazen
Bru mineraal water 		
Koffie met friandises		
Menukaarten 			

€ 11,50
€ 26,00
€ 32,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 1,50

Voor gezelschappen vanaf 15 personen
adviseren we één menu per tafel te bestellen.
Voor uitzonderingen en of speciale
dieetwensen bieden we in overleg op de avond
zelf een passend alternatief aan.

Radboud
Feesten/partijen

extra’s

Glas Prosecco			
€ 4,75
Glas Champagne 		
€ 11,50
Koffie met gebak		
€ 5,50
Dranken arrangement 4 uur
€ 24,50
Verlenging arrangement per uur
€ 6,00
Hollands bittergarnituur p.p.
€ 4,50
Luxe bittergarnituur p.p.
€ 7,50
Luxe hapjes per stuk 		
€ 2,75
Diverse buffetmogelijkheden vanaf
€ 19,50
Bij het samenstellen van buffeten houden
we graag rekening met de specifieke wensen
van u als gast, hierbij is dan ook heel veel
mogelijk.

Zoekt u voor een gezelschap een leuke locatie
voor bijvoorbeeld een wijnproeverij of een
high tea? Ook dat kan bij ons. Alleen te
reserveren vanaf 10 personen.

Vergaderen
Vergader arrangement p.p.
€ 19,50
Onbeperkt koffie/thee, fruit en zaalgebruik
Vergader arrangement Radboud
€ 32,50
Onbeperkt koffie/thee, fruit, lunch(soep en 3
broodjes), versnapering en zaalgebruik
Vergader arrangement d’Moriaan
€ 47,50
Onbeperkt koffie/thee, fruit, uitgeserveerde
3 gangen lunch, versnapering en zaalgebruik

Bijvoorbeeld:
High tea p.p.
High Wine p.p.
Wijnproeverij p.p.

		
		
		

€ 19,50
€ 29,50
€ 32,50

Heeft u zelf een idee voor een leuke middag/
avond? In samenspraak zijn er veel dingen
mogelijk.

