VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio 13,50

Broodplankje 8,50

met Amelander kaas, rode ui, pijnboompitjes

2 soorten brood met kruidenboter en aioli

en carpaccio dressing

Gamba’s 12,75
met lichtpikante knoflookroomsaus

Proeverij voorgerechten 14,75
3 kleine voorgerechten
mini carpaccio, gerookte zalm en een mini garnalencocktail

Gerookte zalm 13,50
met crème fraîche en roze pepertjes

Gebakken geitenkaas 12,50

Amelander mosterdsoep 6,50

een lauwwarme geitenkaas met salade,

met Amelander droge worst en bosui

appel-perenchutney en notencrunch

Soep van de dag 6,50

MAALTIJDSALADE

POKE BOWL

Salade geitenkaas 16,95

Zalm poké bowl 17,95

een lauwwarme geitenkaas met salade,

met rijst, diverse groente, wakame, mango, sesam,

appel-perenchutney en notencrunch

verse zalm, sojasaus en een frisse dressing

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met: frietjes, mayonaise, frisse salade en huisgemaakte rabarber

VLEES

VIS

Kogelbiefstuk 24,50

Sliptong 24,95

(220 gram) met pepersaus

3 sliptongen in roomboter gebakken

Varkenshaasmedaillons 21,50
met champignonroomsaus

Huisgemarineerde spareribs 23,00
geserveerd met BBQ- en knoflooksaus

VEGETARISCH
Strudel van witlof en banaan 19,50
met geitenkaas en warme bosvruchtensaus

Vega special 19,50
wekelijks wisselend vegetarisch gerecht

en geserveerd met remouladesaus

Amelander zeebaarsfilet 23,50
met chimichurri

Tiger gamba’s 24,95
grote portie gamba’s met lichtpikante knoflookroomsaus

Vis van de dag dagprijs
dagelijkse suggestie van de chef met bijpassend garnituur

PLATE GERECHTEN
geserveerd met frietjes, mayonaise en salade

Amelander hamburger 17,75
rundvlees van natuurboerderij Ameland op een broodje met cheddar kaas,
sla, tomaat, rode ui en BBQ-saus

Kipsaté 17,50
van kippendij gemarineerd in een lichtpittige marinade,
geserveerd met satésaus, atjar, gebakken uitjes en kroepoek

Schnitzel 17,50
met gebakken spek, ui en champignons

KINDERGERECHTEN
tot 12 jaar

American pancakes 9,50

Amelander kroket 7,50

met rood fruit en poedersuiker

met frietjes en appelmoes

Frikandel 7,50

Kipnuggets 7,50

met frietjes en appelmoes

met frietjes en appelmoes

Kibbeling 8,75

Spareribs 9,75

met frietjes en appelmoes

met frietjes en appelmoes

Kan vegetarisch of is vegetarisch

Amelander product

Product van Wad’n Keuken Ameland

Heeft u speciale dieetwensen of een allergie? Daar houden wij graag rekening mee.
Geeft u deze s.v.p. van tevoren aan ons door.

NAGERECHTEN
Huisgemaakte brownie 7,95

Bolletje ijs 3,95

met een bolletje vanille-ijs en slagroom

bolletje vanille-ijs en slagroom

Huisgemaakte cheesecake 7,95

Crème brûlée 7,75

met bosvruchtensaus, bolletje frambozensorbetijs

met slagroom

en slagroom

Proeverij nagerechten 9,95
Dame blanche 7,75

3 kleine nagerechten

3 bollen vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom

mini crème brûlée, huisgemaakte cheesecake en brownie

Coupe advocaat 7,75

Koffie compleet 7,95

3 bollen vanille-ijs, eierlikeur en slagroom

koffie of thee met een stukje huisgemaakte cheesecake
en een Amelander Commandeurtje

Kinderijsje 3,95
schatkistje

SPECIALE KOFFIES MET SLAGROOM
Ballumer koffie 6,80

Amelander koffie 6,80

Irish coffee 7,60

met Nobeltje

met Amelander kruidendrank

met Whiskey

Dokkumer koffie 6,80

Spanish coffee 7,60

Mexican coffee 7,60

met Sonnema Berenburg

met Tia Maria

met Kahlúa

Italian coffee 7,60

French coffee 7,60

Dublin coffee 7,60

met Amaretto

met Grand Marnier

met Baileys

DESSERTWIJN
Chateau St. Roch Muscat de rivesaltes 5,00

Gonzalez Byass Nectar Pedro Ximénez 5,50

Langeuedoc-Rousillon, Frankrijk 100% Muscat

Jerez, Spanje 100% Pedro Ximénez

volle body, gemiddeld zoet, licht zuurtje,

rijpe rozijnen, dadels en zacht zoet van smaak

lange en smaakvolle afdronk

