
 

Laatste update 2 april 2020 

Een lijst van horecaondernemingen met extra initiatieven en aangepaste voorwaarden 

omtrent het coronavirus. Daarnaast kunt u natuurlijk ook nog steeds gebruik maken van de al 

bekende afhaal- en bezorgservices in Noordwijk en Noordwijkerhout. De lijsten zijn 

onderverdeeld in Noordwijk en Noordwijkerhout en de Zilk.  

 

NOORDWIJK  

Bella bella, Hoogies en ’t Broodthuis  

Na al het binnen zitten is het heerlijk om even uit te waaien aan het strand bij de 
Langevelderslag in Noordwijk (afrit 27). 
Onze ijssalon Bella Bella, Hoogies en ‘t Broodthuis bieden u heerlijke koffie, ijs en take away 
service! Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM.  
Tot snel bij St(r)andplaats Nederzandt! 
 

Café Rosser 
Biedt Rosser on the road, bezorgen en afhalen op bestelling. Daghappen, snacks en 
drankjes. Bezorgt in Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Katwijk en Rijnsburg. Bestellingen 
via 06 – 22 58 87 11. www.caferosser.nl 
 

Coco Saigon 

Bij Coco Saigon krijg je 10% korting. Je kunt eten bestellen en thuislaten bezorgen, ook 

lunch. Bestellen van via: 06 – 511 860 68 of  nfo@cocosaigon.nl  

en https://www.thuisbezorgd.nl/coco-saigon 

 

De Klucht 

Vrijdag, zaterdag en zondag afhaalmenu. Bestel tot 19.00 uur, afhaal vanaf 17.00 uur. 

Telefoon: 071 – 361 91 72. Kijk voor het keuzemenu op https://www.deklucht.nl  of 

Facebookpagina De Klucht. 

 

El Banna Lunchroom 

Bij El Banna kunt u gerechten afhalen. Zie voor meer informatie: www.lunchroomelbanna.nl.   

U kunt een bestelling ook telefonisch doorgeven 071 - 3611475. Kijk voor de actuele 

informatie op de site of op de Facebookpagina Elbanna Food&Drinks of op insta elbanna14b. 

 

Fast & Fresh Mexicaan Noordwijk 

Dagelijks geopend van 15.30 – 20.30 uur voor bestellingen. Bezorging aan huis. Kijk voor 

meer info op Facebookpagina Fast & Fresh Mexicaan Noordwijk. 

 

Harbourlights 

Bezorgt alle bieren, die zij uit de fles serveren. 6 flesjes voor € 25,-, geen bezorgkosten. Ook 

aanvullend broodjes en garnituren. Bestellen tussen 20.00 en 24.00 uur via telefoon: 06 – 41 

49 83 38, inclusief gratis bieradvies. Of Whatsapp: 06 – 41 49 83 38/06 – 44 44 19 65. 

Digitaal betalen via betaalverzoek of Tikkie.  

 

Hiromina 

Hiromina biedt afhalen en bezorgen in Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Katwijk 

Noord. Betalen enkel met iDeal. Bereikbaar via: www.hiromina.nl 
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JC Gevers  
Elke dag een ander menu thuisbezorgd in Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Katwijk. 
De maaltijd voor morgen kan de avond ervoor tot 21.00 uur worden besteld via telefoon of 
app: 06 – 16 03 07 35 
 

La Galleria  
Galleria biedt bezorging en afhalen. Je kunt dagelijks tussen 16:00 en 21:00 eten bestellen 

via: 071 3617196, www.lagalleria.nl/la-galleria-noordwijk/ 

Nani – Sweet Surinamese Food  
Geopend van 16.00 – 21.00 uur voor bezorging & afhalen. www.naninoordwijk.nl 
 
Open Doors Noordwijk 
Bezorging en afhaal via 071 3614880 
 
Restaurant het Lieverdje  
Woensdag tot en met zondag afhalen tussen 16:00 en 20:00 bestellen via 071-36 22716 

 

Snackbar Boerenburg 

In Noordwijk gaan wij bezorgen. De tijden hiervan zijn van 16:00 tot 20:00  

Op de vrijdag is dat van 12:00 tot 21:00 Je kan je bestelling telefonisch doorgeven. 

071-3612442  

Strandpaviljoen de Zeespiegel Duindamse slag 

Bij Strandpaviljoen de Zeespiegel kun je afhalen aan het luik. Het terras is helemaal gesloten, 

consumpties kun je gebruiken op het strand. Er staan voldoende prullenbakken op het strand 

om je afval in te doen. www.strandpaviljoendezeespiegel.nl 

Sumai Sushi 

Bezorging en afhaal via: www.sumaisushi.nl 

 

Thuisbezorgd.nl 

Bezorging en afhaal via: www.thuisbezorgd.nl 

 

Villa de Duinen 

Hotel & Restaurant Villa de Duinen heeft Villa aan Huis, bezorgt heerlijke, nieuwe gerechten 

thuis. Bel & Bestel via: 071-3648932, bekijk het menu op www.villadeduinen.nl 

 

Yan 

Bezorgen en afhalen via: www.yannoordwijk.nl 

 

’t Zeepaardje 

Op zoek naar een cadeau voor iemand die jarig is óf voor iemand die je op dit moment extra 

in het zonnetje wilt zetten? Geef een cadeaubon van 't Zeepaardje! De bonnen zijn via onze 

website https://www.zeepaardje.nl te bestellen en worden per e-mail of per post naar jou óf 

naar degene die je wilt verrassen toegestuurd! 

 

 

NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK  

 
Arthur Lunchroom 

Bij Lunchroom Arthur kun je broodjes bestellen. Wil je je favoriete broodje, bel dan even 30 

minuten van te voren dan zorgen ze dat je bestelling klaar ligt. Bezorging ook mogelijk. Let op 

wel afhalen en niet contant betalen. 0252 – 372 673 

 

Café van der Geest 

Virtuele bierproeverij op vrijdag 27 maart van 21.00 tot 00.00 uur.  
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Op donderdag en vrijdag kun je hiervoor 4 bieren en bijpassende hapjes afhalen. Aanmelden 

via pieter@cafevandergeest.nl 

Je kunt ook genieten van de door Café van der Geest geselecteerde top 10 speciaalbieren. 

Bestellen via daphne@cafevandergeest.nl, afhalen mogelijk op donderdag en vrijdag tussen 

16.00 en 18.00 uur.  

 

 

Como & Co/MAMA 

Speciaal bezorgmenu van donderdag t/m zondag. Kijk op como-co.nl of op 

Facebook/Instagram. Bestellen telefonisch tussen 12.00 en 20.00 uur via 06 – 40 92 05 82. 

Bezorgen vanaf 14.00 uur om zelf thuis op te warmen, vanaf 17.00 uur bezorgen we warm.  

Als dank bij elke bestelling een gratis bos tulpen!  

 

Het Wapen van Noordwijkerhout 

Heeft nu een speciaal thuisbezorgd- en afhaalmenu. U kunt uw bestellingen doorbellen 

tussen 11.00 uur en 17.00 uur via: 0252-372389. www.wapenvannoordwijkerhout.nl 

 

Snackbar de Koetiller 
De Koetiller is van 17.00 uur tot 20.00 uur geopend voor afhalen en bezorgen. Bestellingen 

graag doorgeven via www.koetiller.nl of telefonisch op nummer 0252-376522. 

 

Pompe’s Smikkelbar 
Heerlijke huisgemaakte snacks en maaltijden.  
Bestellingen boven de € 15,00 geen bezorgkosten, overige bestellingen worden voor € 1,00 
aan huis bezorgd in de plaatsen De Zilk, Hillegom, Vogelezang en Noordwijkerhout. Afhalen 
is ook mogelijk na telefonische bestelling op 0252-515276 en houdt u a.u.b. voldoende 
afstand bij ophalen. Bezorgen en ophalen van woensdag t/m zondag van 17.00 tot 20.00 uur, 
zie onze Facebookpagina voor eventuele extra openingstijden. 
 

 
 

Deze lijst wordt dagelijks verzameld en samengesteld door Noordwijk Marketing. Voor vragen of wijzigingen, check 

bij de locatie zelf. Staat uw locatie en aanbod hier niet vermeld? Stuur de gegevens naar info@noordwijk.info.  
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