om mee te beginnen
NAANBROOD

direct uit de oven

4

kies uit onderstaande toppings:
AIOLI + 2
DIP TRIO

+4

baba ganoush · harissa · feta & rode peper

BURRATA

+8

buffelmozzarella · pesto · avocado

TWEE AMELANDER GARNALENKROKETJES
met gembermayonaise.

6

VOORgerechten
RIXT’S STARTER VLEESPLANK 2 SHARE (minimaal 2 personen)

12 pp

gerookte rib-eye met Amsterdamse ui en gepofte knoflook mayonaise,
carpaccio van Black Angus met broadbeans en manchego kaas,
chicken teriyaki met bosui en knoflook.

RIXT’S STARTER VISPLANK 2 SHARE (minimaal 2 personen)
pikant gewokte gamba’s met salsa van knoflook en peper,
Amelander palingkroketjes met gembermayonaise,
tonijn tartaar met avocado.

UIENSOEP

6

met Amelander kaascroutons.

POMODORISOEP

6

verse tomatensoep met pesto.

GEROOKTE RIB-EYE

11

met Amsterdamse ui en gepofte knoflook mayonaise.

CARPACCIO VAN BLACK ANGUS

11

gemarineerd met truffel. met broadbeans en manchego kaas.

TONIJN TARTAAR
met avocado.

12

COUSCOUSSALADE

9

met perzik en falafel.

CHICKEN TERIYAKI

met bosui en knoflook.

9

AMELANDER KROKETJES

8

proeverij van verschillende Amelander kroketjes.

SISSENDE GARNALEN

10

pikant gewokt. met salsa van knoflook en peper.

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

12 pp

sa me n de len sp eci a ls
hoofdgerechten die perfect zijn om lekker samen te delen.
onderstaande gerechten zijn voor minimaal 2 personen.

RIXT’S VLEESPLANK

17.5 pp

• biefstuk met ketjap-sesam saus,
• varkenshaas met truffelkaas en brie-roomsaus,
• spareribs gemarineerd in ketjap,
• kipﬁletspies met huisgemaakte BBQ saus,
• gegrilde paprika, champignon, ui en courgette,
• gepofte knoflookaardappel,
• dunne frietjes met schil en truffelmayonaise.

SHORT RIB EN SUKADE

19 pp

• huisgemaakte BBQ saus,
• gegrilde paprika, champignon, ui en courgette,
• gepofte knoflookaardappel,
• dunne frietjes met schil en truffelmayonaise.

RIXT’S VISPLANK

17.5 pp

• kabeljauw met beurre blanc en kerriezout,
• zalmﬁlet, op de huid gebakken,
• gamba’s met salsa van tomaat, rode ui en knoflook,
• scholﬁlet met saffraan en risotto,
• gestoomde venkel en spinazie,
• gepofte knoflookaardappel,
• dunne frietjes met schil en truffelmayonaise.

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

hoofdgerechten

alle hoofdgerechten worden geserveerd met dunne frietjes met schil en truffelmayonaise.

BLACK ANGUS BIEFSTUK

21

haasbiefstuk met jalapeño boter. super mals!

+ gebakken champignons en ui
+ gamba’s 4

SPARERIBS

3

17

gemarineerd in ketjap. pittige bite.

VARKENSHAAS

18

met truffelkaas en brie-roomsaus. erg lekker...

OOSTERSE OSSENHAASPUNTJES

19

met gewokte groenten en ketjap-sesamsaus.

RIXT’S BBQ BURGER

16

100% Black Angus beef, little gem sla, tomaat, kaas, bacon en huisgemaakte BBQ saus.

SCHOLFILET

17

met saffraan en risotto.

KABELJAUWFILET

18

met beurre blanc en kerriezout.

GAMBA’S

18

pikant gewokt. met salsa van knoflook en peper.

SEAWEED BURGER

16

burger van zeewier met een groenten brioche, wakame en gember mayonaise.

RISOTTO

16

met bospaddestoelen, een bospaddestoelen-kroketje, truffel en kaas.

SIDES

onderstaande bijgerechten kunnen prima gedeeld worden met 2 personen.

NAANBROOD

4

GEWOKTE SPINAZIE

3

WITTE KOOLSALADE

3

met knoflook.

met kerrie en appel.

GEMENGDE TOMATENSALADE

3

met tomaat, komkommer, broadbeans en balsamico siroop.

DUNNE FRIETJES MET SCHIL
met truffelmayonaise.

3

GEPOFTE KNOFLOOKAARDAPPEL

3

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

NAgerechten
CHOCOLATE OVERDOSE

8

voor de ware chocolade liefhebber!
• chocolademousse,
• toffee- chocolat chip,
• chocolade brownie,
• chocolade crumble,
• chocolade caramel-zeezout saus.
tip: neem er een shotje Baileys bij!

LEMON PIE

3

6

met een bolletje limoncelloijs.
tip: neem er een shotje limoncello bij!

AMELANDER IJS

3

3.50 per bol

keuze uit de smaken: cheesecake passievrucht, twix, cookie dough, limoncello en caramel.

KAAS VOOR 2 (minimaal 2 personen)

7 pp

Amelander kazen met toast en rinse appelstroop.
tip: neem er een glaasje oude port bij! 5.50

VANILLE CRÈME BRÛLÉE
met salty caramel ijs.

KINDERIJSJE

8

4

met een verrassing.

NOBEL EXPERIENCE

7

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

CHOCOLATE LOVERS

7

kofﬁe, thee of cappuccino met Baileys en stukken chocolade van het chocoladeatelier in Nes.

KUN JE NI E T KI E Z E N?
RIXT’S SHARING DESSERT (minimaal 2 personen)
• lemon pie,
• amelander ijs,
• chocolade fondant,
• crème brûlée,
• huisgemaakte boterkoek.

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

9 pp

