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DE MOOISTE DAG VAN UW LEVEN VIEREN OP EEN 

VAN DE MOOISTE LOCATIES VAN BRABANT? 

WELKOM BIJ NOBLE KITCHEN! U VINDT ONS OP 

DE GOLFCOURSE VAN BERNARDUS GOLF AND 

MEMORIES, MET EEN AARDACHTIG KLEURENPALET 

VAN GLOOIENDE GRASGOLVEN, OPEN VELDEN, 

DIEPE BOSSEN EN BLOEIENDE PAARSE HEIDE. DE 

GROENE OMGEVING, GECOMBINEERD MET DE 

FUTURISTISCHE ARCHITECTUUR VAN HET GEBOUW, 

MAKEN HET TOT EEN BIJZONDERE TROUWLOCATIE. 

OF HET NU GAAT OM UW HUWELIJKSAANZOEK, 

CEREMONIE, RECEPTIE, FEEST OF DINER: PROEVEN, 

ERVAREN EN GENIETEN STAAN CENTRAAL BIJ 

NOBLE KITCHEN. >>

WELKOM BIJ 
NOBLE KITCHEN
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U KUNT BIJ ONS TERECHT IN EEN INTIEME 

SETTING, OF JUIST VOOR EEN (MEERDAAGS) 

HUWELIJKSFEEST. ONZE SFEERVOLLE RUIMTES 

BIEDEN EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN VOOR 

DE DAG VAN UW LEVEN.

DE KEUKEN, ONDER LEIDING VAN PATRON- 

CUISINIER EDWIN KATS EN CHEF DE CUISINE 

TOM SCHOONUS, IS HET HART WAAR SMAAK- EN 

SFEERBELEVING ONTSTAAN. BIJ NOBLE KITCHEN 

ONTDEKT U PURE SMAKEN VAN OVER DE HELE 

WERELD IN GERECHTEN DIE HERKENBAAR, MAAR 

IN HUN BEREIDING ALTIJD VERRASSEND EN 

ONDERSCHEIDEND ZIJN. WE BESPREKEN GRAAG UW 

WENSEN TOT IN DETAIL. 
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SFEERVOLLE 
LOCATIE 

Noble Kitchen bevindt zich in een iconisch pand op het terrein 

van Bernardus Golf and Memories te Cromvoirt. Op steenworp 

afstand van het centrum van ’s-Hertogenbosch, maar toch midden 

in de natuur. Het exterieur en interieur zijn ontworpen door de 

gerenommeerde architecten Pieter Laureys en Patrick Russ. Ze 

hebben een uniek gebouw gecreëerd, dat op zich al een bezoek 

waard is. Onze vier sfeervolle privé ruimtes, gelegen op de eerste 

etage, met vrij zicht op de groene omgeving, zijn het ideale 

decor voor feestelijke gelegenheden. Deze ruimtes zijn zowel 

met de trap als met de lift te bereiken. Bovendien zijn ze allemaal 

gelijkvloers en dus voor al uw gasten toegankelijk. Het is mogelijk 

om verschillende ruimtes met elkaar te verbinden, waardoor we 

beschikken over eindeloos veel mogelijkheden voor de dag van 

uw leven. Een receptie in onze privébar en aangrenzend terras 

met uitzicht over de golfcourse, de officiële huwelijksvoltrekking, 

het diner, feestavond, of overnachting in de prachtige Bernardus 

Lodge, we bespreken graag uw wensen. Geniet tot 80 personen 

van een speciaal voor uw gasten samengesteld menu in een 

van onze privé ruimtes. Voor degenen die nog grotere dromen 

werkelijkheid willen maken, reserveer Noble Kitchen geheel 

exclusief voor uw bruiloft. Ons team denkt graag met u mee voor 

een huwelijksdag om nooit te vergeten.
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Bernardus café

Binnen Noble Kitchen vindt u Bernardus Café. Hier kunt u zeven dagen per week 

terecht voor een eenvoudige kaart met mooie, eerlijke en pure gerechten. Het 

café is toegankelijk en sfeervol, met de kwaliteit van Noble Kitchen. In de vroege 

ochtend kunt u er terecht voor heerlijke koffie met een lekkernij.

’s Middags bent u welkom voor een uitgebreide lunch, om te borrelen aan onze 

prachtige bar en te dineren tot in de late uren. Uiteraard serveren wij, naast onze 

uitgebreide collectie dranken, ook de volledige range aan Bernardus-wijnen. 

Noble Kitchen*

Bij Noble Kitchen draait alles om – de naam zegt het al – de keuken. De keuken is 

het hart waar smaak- en sfeerbeleving ontstaan. Bij Noble Kitchen komt u om pure 

smaken van over de hele wereld te ontdekken in gerechten die herkenbaar, maar 

verrassend en onderscheidend zijn bereid. In januari 2020 is Noble Kitchen door 

Michelin bekroond met een ster.

In een ongedwongen sfeer kunt u genieten van heerlijke, eerlijke gerechten van 

de robata-yaki – de Japanse manier van barbecueën. Onze sushi-chef bereidt 

ter plekke de lekkerste en mooiste sushi en sashimi. Op zo’n prachtige locatie is 

buiten koken een geweldige kans om met beide handen aan te grijpen. Wij doen 

dat onder meer met de Ofyr – dé nieuwe manier van outdoor koken en grillen.

12 13



"   There is soul music, "   There is soul music, 
 soul love,  soul love, 
 and soul food…" and soul food…"



ROOM ROOM 

Deze sfeervolle ruimte is bij uitstek geschikt voor grotere gezelschappen, tot 

120 personen.

Of het nu gaat om uw ceremonie, diner of feest, deze ruimte kent eindeloos 

veel mogelijkheden. 

Faciliteiten:

• Panorama view, ovaalvormige ruimte met grote raampartijen

• Twee flatscreens van 85 inch

• Soundbar met Sonos systeem

theater

100

school

48

cabaret

48

diner

80

carré

36

u-vorm

30

receptie

120
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" Door de grote ramen heeft  elke ruimte " Door de grote ramen heeft  elke ruimte 
veel daglicht  en uitzicht  over de groene veel daglicht  en uitzicht  over de groene 
omgeving van Bernardus..."omgeving van Bernardus..."



no/2 en no/3 lenen zich uitstekend voor een private diner of ceremonie 

in intieme setting. Deze ruimtes zijn standaard gecombineerd en voorzien 

van een grote ronde tafel en een lounge zitje. Uiteraard zijn er ook andere 

mogelijkheden qua opstelling. Vanuit no/2 en no/3 heeft u toegang tot het 

ruime balkon, waar u en uw gasten kunnen genieten van het weidse uitzicht 

over de golfcourse. 

Faciliteiten:

• Toegang tot balkon met uitzicht op de golfcourse

• Een flatscreen van 65 inch

• Soundbar met Sonos systeem

theater

32

receptie

30

boardroom

20

diner

20

ROOM ROOM 
             &             &
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Deze ruimte met privébar is de ideale setting voor uw receptie of feestelijke 

borrel met ongeveer 30 gasten. 

Het is mogelijk deze ruimte te verbinden met no/2 en no/3. Zo ontstaat er 

één grote ruimte, welke voor talloze doeleinden kan worden gebruikt. Over 

de gehele lengte van de ruimte vindt u aansluitend het privé balkon met 

prachtig uitzicht over de golfcourse. Een bijzondere plek voor een walking 

dinner of feestavond. 

Faciliteiten:

• Toegang tot balkon met uitzicht op de golfcourse

• Privébar

• Soundbar met Sonos systeem

receptie

30

boardroom

10

diner

10

ROOM ROOM 
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LOGGIA

Onze prachtige Loggia maakt buiten dineren in intieme setting werkelijkheid. 

Ook leent deze half overdekte ruimte zich uitstekend voor uw ceremonie, 

borrel of receptie in de buitenlucht. Het is hier tot laat in de avond behaaglijk 

vertoeven door geïntegreerde warmtelampen in het plafond. Vanuit de loggia 

heeft u toegang tot het dakterras, vanwaar u een bijzonder mooi uitzicht heeft 

over de groene omgeving. Het dakterras leent zich dan ook uitstekend voor 

speciale foto momenten. 

Faciliteiten:

• Geïntegreerde warmtelampen

• Toegang tot dakterras

receptie

75

diner

30
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FEESTELIJKE 
DETAILS

Decoratie

Indien u op zoek bent naar sfeervolle (bloem)decoratie, bent 

u bij Paul Jongerius Flowers & More aan het juiste adres. Hij 

heeft meer dan 20 jaar ervaring bij de top florale vormgevers 

in binnen- en buitenland. Door middel van bloemen, 

natuurlijke materialen en bijzondere krachtobjecten creëert 

Paul prachtige settings voor alle gelegenheden die een grote 

impact hebben op ons leven. Van een boeket op tafel tot de 

complete styling van uw feest of gehele bruiloft. Voor Noble 

Kitchen heeft Paul speciale ‘bloemenmenu’s’ samengesteld. 

Door middel van deze arrangementen heeft u de keuze uit 

verschillende mogelijkheden voor de aankleding van onze 

ruimtes, afgestemd op uw wensen. Uiteraard maakt Paul ook 

graag een voorstel op maat. We informeren u graag over de 

verschillende mogelijkheden.
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Muziek

Ook in de zoektocht naar gepaste muzikale begeleiding, ondersteunen we u 

graag. We snappen als geen ander dat dit een extra beleving kan toevoegen aan 

uw grote dag. De mogelijkheden zijn onbeperkt, maar we helpen u graag aan 

contacten waar wij fijn mee samenwerken. Neemt u ook eens een kijkje op 

www.artistenplanning.nl. Deze website wordt maandelijks geüpdatet met nieuwe 

acts en stijlvol entertainment, geselecteerd op basis van kwaliteit en uitstraling. 

Artist & Planning werkt met bureaukorting, wanneer u via Noble Kitchen boekt. 

Licht & geluid

Onze sfeervolle ruimtes uitlichten met spots of het groots aanpakken wat betreft 

geluid? Wij werken samen met Unlimited Vision & Sound en nemen u graag de 

zorg uit handen. 

"  We snappen als geen ander dat  "  We snappen als geen ander dat  
muziek een extra beleving kan muziek een extra beleving kan 
toevoegen aan uw grote dag. "toevoegen aan uw grote dag. "
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" Door middel van bloemen, natuurlijke " Door middel van bloemen, natuurlijke 
materialen en bijzondere krachtobjecten materialen en bijzondere krachtobjecten 
creëren we een prachtige setting voor de creëren we een prachtige setting voor de 
mooiste dag van uw leven."mooiste dag van uw leven."
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BERNARDUS
LODGE

Overnacht direct aan de golfcourse in de Bernardus Lodge. 

De acht ruime moderne tweepersoonskamers, met eigen 

badkamer, zijn van alle gemakken voorzien. De sfeervolle tuin 

van de Lodge beschikt tevens over een buitenzwembad en 

smashcourt tennisbaan. Daarnaast kunt u gebruik maken van 

de gym, Finse sauna en hammam, of boek een ontspannende 

massage om ‘the day after’ samen relaxed te starten na uw 

grote dag. We informeren u graag over beschikbaarheid en 

kamerprijzen.

Samen relaxed nagenieten Samen relaxed nagenieten 
van uw grote dag van uw grote dag 
bij Bernardus Lodge...bij Bernardus Lodge...
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ACTIVITEITEN

Bernardus

Noble Kitchen bevindt zich op de golfcourse van Bernardus 

Golf and Memories, een schitterende 18-holes golfcourse, 

ontworpen door de bekende golfbaanarchitect Kyle Phillips, 

met een uitgebreide staat van dienst en menig befaamde 

baan op zijn naam.

Fanatieke golfliefhebbers maken hun (meerdaags) 

huwelijksfeest compleet met de mogelijkheden die Bernardus 

u te bieden heeft. Van een heus golftoernooi op de prachtige 

baan, tot uitdagende clinics op een van de meest exclusieve 

en sfeervolle drivingranges die ons land rijk is. 

’s-Hertogenbosch 

De Noord-Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch ligt op 

ongeveer 15 minuten rijden van Noble Kitchen en heeft 

veel te bieden. Met zijn oude geplaveide straatjes, prachtige 

gebouwen en cultuur, is deze stad zeker een bezoek waard. 

Ontdek de musea, bezoek de Sint-Janskathedraal, wandel 

door de middeleeuwse oude binnenstad, of plan een 

rondvaart op de Binnendieze.

" Cooking is like golf. " Cooking is like golf. 
  You just  slice it,   You just  slice it, 
  chip it  and put  it    chip it  and put  it  
  on some greens"  on some greens"
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Restaurant Noble*

Patron-cuisinier Edwin Kats heeft niet alleen de leiding over Noble Kitchen, 

maar ook over Restaurant Noble in ’s-Hertogenbosch. Daar vindt u een keur 

aan smaken, structuren en bereidingswijze met wereldse invloeden en subtiele 

smaakcombinaties, begeleid door prachtige wijnen. En dat alles in een 

ongedwongen ambiance, in een stijlvol pand met een rijk culinair verleden. 

Op de grens van stad en natuur staat een team van gepassioneerde 

professionals voor u klaar om u een fantastische culinaire beleving te 

bezorgen. Verwacht geen traditionele ‘losse’ gerechten, maar een eigentijdse 

ontdekkingstocht langs het beste wat de internationale keuken te bieden heeft. 

U kiest de volgorde, u bepaalt het tempo, het is uw avond. 

Bij restaurant Noble staat één ding centraal: de smaak van genieten. En dat is 

niet onopgemerkt gebleven: Noble is op 12 december 2016 bekroond met een 

Michelinster! 

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden bij Restaurant Noble? 

We denken graag met u mee.
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CONTACT

Wij van team Noble Kitchen hopen u met behulp van deze 

brochure een duidelijk beeld te geven over de mogelijkheden 

voor uw grote dag. Graag bespreken wij met u al uw wensen 

in een persoonlijk gesprek, en geven wij u een rondleiding op 

onze prachtige locatie. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw 

wensen telefonisch of per mail kenbaar te maken. 

Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen 

bij Noble Kitchen. 

Met vriendelijke groet,

Charlotte Broerse

charlotte@noblekitchen.nl 

+31 (0) 73 203 48 88

noblekitchencromvoirt

www.noblekitchen.nl
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Happily ever afterHappily ever after
at  Noble Kitchenat  Noble Kitchen
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www.noblekitchen.nl


