mENU’s
Libanees brood

vers uit de pizzaoven met aïoli.

5

2 gangen
3 gangen

VOORGERECHTEN

21,50
26,50

Carpaccio

licht aangeschroeid in de pan. met mojo verde, zeezout en broadbeans.

Joselite salchicon

ACCESSOIRES

met borges knoﬂookolie.

Twee garnalenkroketjes

huisgemaakt, met limoen-mayonaise.

Onderstaande accessoires kunt u prima delen met 2 of 3 personen.

Twee kalfskroketjes

Verse friet

Twee tomaat mozzarella kroketjes

Krieltjes

Chicken caesar salad

Fried rice

Salade geitenkaas

Caesar salad

Thai beef salad

Komkommersalade

Pomodorisoep

Gewokte spinazie

Tom kha kai

Libanees brood

met Amelander mosterd en zwarte peper.

met truﬀelmayonaise.

met pesto-mayonaise.

4

in de schil gebakken. met zeezout en aïoli.

met Parmezaanse kaas, kipﬁlet, ei en croutons.

gebakken rijst.

met sud ‘n’ sol, broadbeans, croutons, honing en komkommer.

4

met sud ‘n’ sol, ei, croutons en parmezaan.

biefstuk, sesam en koriander.

met frisse dressing.

verse tomaten, mozzarella en brood.

met knoﬂook.

thaise soep met kokosmelk, kip, peper en koriander.

19

kies je eigen bijlagen. deze vind je hiernaast onder ‘accessoires’.

4

2

4

vers uit de pizzaoven met aïoli.

HOOFDGERECHTEN

4

5

NAGERECHTEN
Chocolate brownie

met creme anglaise en mandarijn ijs.
tip: lekker met een shotje PX. 3

Tournedos (toeslag 3,50)

de allerlekkerste biefstuk van de haas. met gebakken uien.

Lemon pie

Mixed grill (toeslag 3,50)

combinatie van biefstuk, varkenshaas, scharrel kipﬁlet, ui, paprika en champignons.

met sinaasappel curd.
tip: lekker met een shotje limoncello!

Ossenhaas

Amelander ijs

Oosterse varkenshaas

Crème caramel

Kabeljauwﬁlet

Proﬁteroles

Zeebaarsﬁlet

Pattiserieplank

Tagliatelle

Kaasplank

met gewokte groenten, een ketjap-sesamsaus casave chips en seroendeng.
met gewokte groenten, een ketjap-pinda saus, casave chips en seroendeng.
met gremolata en chips van rauwe ham.

3

met vers fruit.

vanille-room met een laagje caramel.
gevuld met vanille-ijs. overgoten met warme chocoladesaus.

met zeekraal en basilicumroom.

met lemon pie, passievrucht, tiramisu, framboos en amelander taart.

met een saus van zongedroogde tomaten, cashew noten en rucola.

met reypenaer, daslook, honing geitenkaas, appel-peren stroop, olijven en brood.

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij uw bedieningsmedewerker!

