






Nassau bevindt zich aan de entree van een eeuwenoud 
landgoed dat onder voormalige eigenaren Frederik hendrik en 
zijn nazaten, de familie van Nassau Zuylestein, 
hofleverancier van Den Haag was. Vandaag de dag verkeert 
het weer in de oorspronkelijke zelfvoorzienende staat met 
in de 17e eeuwse moestuin geteelde groenten, fruit en 
eetbare bloemen, oergranen van de oude akkers, duurzaam 
vlees van de Zuylesteinse bosvarkens en wild van het 
landgoed. Als het culinaire visitekaartje van Zuylestein 
verwerken we deze seizoens- en landgoedproducten in onze 
gerechten en pizza’s. 

DUURZAME VARKENS  

U bent ze vast al tegengekomen op het landgoed. De 
Zuylesteinse bosvarkens van het Magalitza ras, de Bonte 
Bentheimers en Berkshire. In hun ruim opgezette leefgebied 
wroeten ze zelf hun eten bij elkaar: bramenstruiken, eikels 
en beukennootjes aangevuld met doorgeschoten fruit en groente 
uit de moestuin. De combinatie van dit voer, de buitenlucht 
en veel bewegingsvrijheid maakt het vlees van deze varkens 
tot een absoluut klasseproduct waar we bij Nassau graag mee 
werken, van kop tot kont…   

PIZZA EN NAGERECHTEN op achterzijde

ZONDAGKAART

LUNCHMENU* 

proeverij van 3 
lunchgerechten naar keuze   

20.00 p.p. 

* alleen per hele tafel te bestellen

LUNCHGERECHTEN  
(geserveerd met biologisch desembrood)

Terrazzo plateau met selectie exclusieve vleeswaren 
en kazen (kan ook vegetarisch)

12,00

Kroketjes van gerookte paling, boter en grijs zeezout 
uit Guérande (6 stuks)

12.00

Gehaktballetjes van Zuylesteinse bosvarkens gestoofd 
in een saus van amandelen en abrikozen

12,00

Fluweelzachte soep van geroosterde aubergine en 
peulvruchten met extra vergine olijfolie en eetbare 
bloemen uit de moestuin  
(geserveerd op kamertemperatuur)

9.50

Sardines in olijfolie met geroosterde paprika en 
alioli van geroosterde knoflook

12.00

Siciliaanse caponata van aubergine, selderij, 
tomaten, rozijnen, olijven en basilicum

  12.00



ONZE PIZZA’S (vanaf 17:00 uur)

PALERMO 14,50

Ricottacreme, zongedroogde tomaten, extra vergine 
olijfolie, vijgensaus, pistachenoten uit Bronte, 
sesamzaad

SCAROLA 14,50

Tomatensaus, krulandijvie uit de moestuin gebakken in 
olijfolie en knoflook, ansjovis en bieslook

HAM 16,00

Tomatensaus, geroosterde paprika met rozemarijn, 
pecorino romano, prosciutto cotto van Zuylesteins 
bosvarken

BLU 15,50

Biologische buffelmozzarella, gorgonzola dolce, bleu 
d’auvergne, grana padano, crumble van gemengde noten

BUFALA 10,50

Tomatensaus, biologische buffelmozzarella, basilicum, 
extra vergine olijfolie

MARINARA 10,00

Tomatensaus, verse kerstomaatjes, geroosterde 
knoflook, oregano uit Calabrie 

SALAME 11,50

Tomatensaus, biologische buffelmozzarella en salami

SUPERBA 13,50

Tomatensaus, taggiasche olijven, caprino (harde 
belegen geitenmelkkaas), basilicumcreme, basilicum 

PATATE

Buffelmozzarella, gerookte scamorza, aardappel en 
worst van Zuylesteinse bosvarkens

16,00

Extra supplement 1,50

Bij Nassau serveren we pizza’s met dunne Romeinse bodem. 
Ons pizzadeeg maken we met emmer van Zuylestein, 
tarwebloem van maallust en Italiaanse biologische bloem 
van Mulino Marino. De Buffalo Farm Twente voorziet ons 
van biologische buffelmozzarella, ricotta en scamorza. 
We werken met pure ingrediënten zoals seizoensgroenten 
uit de moestuin van Zuylestein. 

DESSERTWIJNEN

Passito Baccadoro. Sicilië, Italië 4,30

Micaela. Jerez, Spanje   4,75

Port, Tawny, Quinta do Infantado 3,75

Port, Vintage 2013, Quinta do Infatado 5,75

FESTINA LENTE! 

In onze oven kunnen we 6 pizza’s per keer 
bakken. Is het druk? Bestel de antipasti 
misti of een aperitief! 

ANTIPASTI MISTI DELLA DOMENICA 

Proeverij van wisselende koude en warme 
voorgerechten. Geserveerd met biologisch 
desembrood. 11.00 p.p. 

NAGERECHTEN

Ciambelle al vino met glas Tawny  5,50

Panna cotta met citroen en abrikozenjam 5,00

Torta Caprese - taart van amandel, citroen en witte 
chocolade

Baskische cheesecake geserveerd met compote van 
seizoensfruit

5,00

Mel i Mató - buffelricotta met honing en gemengde 
geroosterde noten

5,00

Zonnevijgenkoek (lactose, suiker- en glutenvrij, vegan) 3,50

Affogato - bolletje ijs met shot espresso 3,95

Ambachtelijk ijs van IJS en koek (per bol)  
roomijs, stracciatella, chocolade, rode appel

1,50

Slagroom 0,50


