ALLES SAMEN DELEN & lekker veel proeven
Al onze gerechten zijn bedoeld om te delen. U kunt naar hartenlust gerechten door elkaar bestellen.
Alles is vers en wordt ‘a la minute’ bereid in onze open keuken.
De gerechten worden aan uw tafel geserveerd zodra deze klaar zijn.

VOORgerechten
Libanees brood

gekruid brood uit de pizzaoven met aïoli.

5

Pan de Catalana

libanees brood met tomaat en parmezaanse kaas.

6

Kopje runderbouillon (voor tussendoor)

met garnituur van ham, dungesneden prei en lente-ui.

4

Pata Negra

Iberico ham uit zuid-west Spanje. minimale rijping van 14 maanden.

Carpaccio van ‘Klaverweide’ Waddenrund

gemarineerd met truﬀel. met broadbeans en Parmezaanse kaas.

11
11

Charcuterie

truﬀelsalami en salchicon met Amsterdamse uitjes en smoked arbequina olijfolie.

11

Biefstukspiesjes

twee spiesjes gemarineerd in zoete ketjap, citroengras en gember. met een teriyaki-sesamsaus.

Kipspiesjes

twee spiesjes gemarineerd in zoete ketjap, citroengras en gember. met een teriyaki-sesamsaus.

Garnalen kroketjes

huisgemaakt, met limoenmayonaise.

Chorizo kroketjes
met paprikaspread.

7

6

Spicy chicken nachos

tortillachips, cheddar, kipﬁlet, zure room en lente-ui.

Sissende garnalen

pikant gewokt. geserveerd met salsa.

8

12

Pomodori salade

pomodori tomaat, rode ui, balsamico, lima bonen, komkommer en pepitos.

Chicken caesar salad

met Parmezaanse kaas, kipﬁlet, ei en croutons.

Burrata

8

buﬀelmozzarella, pomodori tomaten, brood en basilicum-room.

12

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij uw bediening.
Selbverstandlich haben wir auch Deutsche Speisekarten.

6

11
8

hoofdgerechten
Al onze gerechten zijn bedoeld om te delen. U kunt naar hartenlust gerechten door elkaar bestellen.
Alles is vers en wordt ‘a la minute’ bereid in onze open keuken.
De gerechten worden aan uw tafel geserveerd zodra deze klaar zijn.

Tournedos van Klaverweide Waddenrund (200 gr.)

haasbiefstuk van Klaverweide Waddenrund met kalfsjus. super mals!

24

Smokey roast rib

spare ribs gemarineerd in ketjap. gelakt met zoete sinaasappel chili. vallen zo van het bot! pittige bite.

Rollade van procureur

met kalfsjus en ahornsiroop. erg lekker....

The old fashion Fish & Chips

kabeljauw, patatas bravas en ravigote.

19

19

BBQ burger

100% Black Angus beef, little gem sla, tomaat, piccalilly en huisgemaakte Jack Daniels BBQ saus.

Pulled pork burger

pulled pork, little gem sla, gekonﬁjte ui en mosterdsaus.

16

Samen delen special (voor 2 personen) 35
combinatie van Klaverweide Waddenrund met kalfsjus,
rollade van procureur met ahorn siroop,
smokey roast rib gelakt met zoete sinaasappel chili,
kipspiezen met teriyaki-sesamsaus.

ACCESSOIRES

onderstaande accessoires kunnen prima gedeeld worden met 2 of 3 personen.

Spicy broccoli

knoﬂook en chili.

4

Portobello

met gewokte paprika, lente-ui en oesterzwam.

4

Patatas bravas
met aïoli.

4

Luie wijven friet

met truﬀelmayonaise.

4

Pasta aglio e olio

met knoﬂook, olijfolie, rode peper en peterselie.

4

Pomodori salade

pomodori tomaat, rode ui, balsamico, lima bonen, komkommer en pepitos.

Chicken caesar salad

met Parmezaanse kaas, kipﬁlet, ei en croutons.

8

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij uw bediening.
Selbverstandlich haben wir auch Deutsche Speisekarten.

6

16

22

NAgerechten
Al onze gerechten zijn bedoeld om te delen. U kunt naar hartenlust gerechten door elkaar bestellen.

DESSERTS
Lemon pie

met een bolletje limoenijs. 6
tip: neem er een shotje huisgemaakte limoncello bij!

3

Chocolate cheesecake

met een chocolate brownie. 8
tip: neem er een shotje Mozart chocolade likeur bij!

3

Chocolate brownie
met vanille-ijs.

6

Nutella chocolate mousse
met vanillesaus.

8

Crème Catalana

met kaneel en citroenrasp.

8

Naproeverij (voor twee personen)
geen keuze kunnen maken? proef een selectie van bovenstaande desserts.
Kinderijsje

met een verrassing van Speelboerderij Ballum.

12

4

KOFFIE’S
Nobel experience

koﬃe, thee of cappuccino met het befaamde Amelander Nobeltje, een Nobel bonbon en een Nobel cadeau(bon).

Chocolate lovers

koﬃe, thee of cappuccino met Mozart Chocolate Cream en stukken chocolade van het chocoladeatelier in Nes.

Amelander koﬃe

met Amelander Nobeltje.

Hollandse koﬃe
met bruine jenever.

6

6

Baileys koﬃe
met baileys.

7

Irish koﬃe

met Ierse whiskey.

French koﬃe

met Grand Marnier.

8
8

Spanish koﬃe
met Tia Maria.

Italian koﬃe
met Amaretto.

8
8

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij uw bediening.
Selbverstandlich haben wir auch Deutsche Speisekarten.

7
7

