Lunch (11:30 – 14:30)
Soep en stokbrood
Pomodorisoep

Diner (vanaf 17:30)
6,00

van pomodoritomaten met room en peterselie

5,00

Broodjes (keuze wit of bruin)

7,50

dungesneden rundvlees met sla, pesto,
Parmezaanse kaas en pittenmix

Pomodorisoep 

Aardbeien coupe

7,5

6,00

Kleintjes ijs

5,0

van pomodoritomaten met room en peterselie

Amelander mosterdsoep 

Rundercarpaccio 

Burrata

6,00

Met Hollandse aardbeien, aardbeienijs, aardbeiensaus
en slagroom
Eén bolletjes ijs, keuze uit aardbei of vanille
plus een verrassing

9,50

Dun gesneden rundvlees met sla, pesto,
Parmezaanse kaas, tomaat en pittenmix

Romige burrata met sla en pomodoritomaat
TIP! V
 oor € 2,50 extra krijgt u een kleine portie friet en een
klein glaasje tomatensoep bij uw broodje!

8,50

Bereid op grootmoeders wijze, met gebakken uien,
oma’s jus, mosterdmayonaise en brood

Gerookte wilde zalm 
Salade Burrata 

9,50

Salade met romige burrata, pomodoritomaat,
pesto, guacamole en pittenmix

Hollandse biefstuk 

Met brood en Amelander mosterd

9,50

Wilde Alaska zalm met een frisse salade van
komkommer, dille en creme fraiche.

Hoofdgerecht

Twee Bourgondische kroketten

All day specials
voor een vriendenprijs

Met brood en Amelander mosterd

Uitsmijter ham kaas drie eieren, wit of bruin brood
5,00
5,00
4,00

Mexicaanse kipburger 

17,50

Volkoren pita met gegrilde kipfilet, jalapeño’s, tomaat, sla,
rode ui, cheddar, guacamole, relish en tortilla chips

Zalmfilet papillote 

19,50

Gegrilde venkel en Hollandaisesaus

Krokant pakketje ratatouille 
Krokant gebakken bakje van filodeeg gevuld met
ratatouille en Brie de Meaux
Bij het hoofdgerecht krijg je friet en salade.
Voor kinderen tot 12 jaar ook in halve porties.
Vraag naar de mogelijkheden.

€ 15,00

19,50

Malse biefstuk met gebakken champignons, courgette en
rode port saus

Twee vegetarische kroketten

Poffertjes
Kinderfriet met kroket 
Kindertosti met ham en/of kaas 

Soep

Voorgerecht

met komkommer en dillemayonaise

Voor de allerkleinsten hebben we

5,00

Vanille ijs met brokken chocolade bars, karamelsaus en
slagroom

met uitgebakken spekjes en bosui

Gerookte wilde zalm

Klassieke bal gehakt

7,5

Stokbrood met kruidenboter en aioli

Broodplankje

Warme lunchgerechten

Chocolade fantasie

8,00

Smulplankje

Broodplankje 

met uitgebakken spekjes en bosui

Carpaccio

Om alvast te beginnen
met stokbrood, rauwe ham, olijven, Friese droge worst,
kruidenboter en aioli

Amelander mosterdsoep

Stokbrood met kruidenboter en aioli

Nagerechten

17,50

wordt geserveerd met friet en salade
als lunch of diner!

Saté van kippendijen
Malse kippendijen met satésaus, atjar en krakende
kroepoek

Boerenschnitzel
Gebakken spekjes, uien, champignons en paprika

Kibbeling (Klassiek)

Met huisgemaakte remouladesaus

Hamburger

met naar keuze bacon en\of kaas

Vegetarische burger

