LUNCHKAART
Kan vegetarisch of is vegetarisch

Amelander product

Product van Wad’n Keuken Ameland

BROODJES
Met brood van bakkerij P.J. de Boer
Uitsmijter klassiek 9,00

Ambachtelijke Amelander kroketten

2 plakken boerenbrood met drie gebakken spiegeleieren,

2 plakken boerenbrood met twee Amelander kroketten

ham en kaas

Keuze uit:
Rundvlees

Uitsmijter zalm 12,50
2 plakken boerenbrood met drie gebakken spiegeleieren

9,95

Bospaddenstoel-truffel

9,95

en gerookte zalm

Lunchdeal 11,50

Tosti 6,50

een Amelander rundvleeskroket met Amelander

2 plakken witbrood met ham, kaas en tomatenketchup

mosterdmayonaise, een spiegelei met ham en kaas

2 plakken boerenbrood met:

en een Amelander mosterdsoepje

BELEGDE BROODJES
Sandwich carpaccio 12,50

Broodje geitenkaas 11,50

met rundercarpaccio, Amelander kaas, rode ui,

een lauwwarme geitenkaas met salade,

pijnboompitjes en carpaccio dressing

appel-perenchutney en notencrunch

Sandwich zalm 12,50

Broodje pulled pork 11,50

met gerookte zalm, zoetzure komkommer, rode ui,

met huisgemaakte BBQ-saus en koolsla

kappertjes, salade en een frisse dressing

SOEPEN
Amelander mosterdsoep 6,50

Soep van de dag 6,50

met Amelander droge worst en bosui

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

Kan vegetarisch of is vegetarisch

Amelander product

Product van Wad’n Keuken Ameland

MAALTIJDSALADES
Salade geitenkaas 16,95

Salade carpaccio 16,95

een lauwwarme geitenkaas met salade,

met rundercarpaccio, salade, Amelander kaas, rode ui,

appel-perenchutney en notencrunch

pijnboompitjes en carpaccio dressing

POKE BOWL

PANCAKES

Zalm poké bowl 17,95

American pancakes 9,50

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

met rood fruit en poedersuiker

verse zalm, sojasaus en een frisse dressing

PLATE GERECHTEN
Alle plates worden geserveerd met frietjes, mayonaise en salade
Amelander hamburger 17,75

Kipsaté 17,50

van rundvlees van natuurboerderij Ameland op een broodje

van kippendij gemarineerd in een lichtpittige marinade,

met cheddar, sla, tomaat, rode ui en BBQ-saus

geserveerd met satésaus, atjar, gebakken uitjes en kroepoek

Huisgemarineerde spareribs 19,50

Amelander zeebaarsfilet 22,00

geserveerd met BBQ- en knoflooksaus

geserveerd met chimichurri

Schnitzel 17,50

Gamba’s 23,00

varkensschnitzel met gebakken spek, ui en champignons

met lichtpikante knoflookroomsaus

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

