MENU
EARLY BIRDS
ONTBIJTDEAL

tot 12:00 | croissant met jam, yoghurt met
granola en fruit, verse jus, koffie of thee

€ 8.95
Croissantje (tot 12.00 uur)			2.50
met jam en kaas

SPILL THE JUICE
Smoothie Mad Berry
			
5.00
met aardbei, framboos en braam
Verse Jus
				4.00

WARME DRANKEN
Espresso
				2.95
Dubbele espresso				4.25
Koffie 					3.50
Grote koffie
				4.50
Cappuccino
				4.00
Grote cappuccino				5.00
Latte macchiato 				
4.75
Koffie verkeerd 				
4.00
Flat white					4.50
IJskoffie 					4.00
Thee 					
3.25
Verse muntthee 				4.00
Verse gemberthee
			
4.00
Chai latte (spicy of vanille)
		
4.00
Warme Chocomel 				4.00
EXTRA’S
Slagroom +0.50
Caramelsiroop +0.50
Sojamelk of havermelk +0.50

A CAKE A DAY...
Yellow Velvet taart
			
5.00
Appeltaart			 		5.00

KOFFIEDEAL

Koffie of thee en taart of Nobel naar keuze
(slagroom + 0.50)

€ 7.50

FRISDRANKEN
Coca Cola 					
3.00
Coca Cola Zero 				
3.00
Sinas
					3.00
Cassis 					3.00
Sprite 					3.00
Fuzetea sparkling lemon				3.00
Fuzetea green tea				3.00
Tonic 					3.00
Ginger Ale					3.00
Bitter Lemon		 			3.00
Appelsap
				3.00
Apfelschorle					3.50
Fristi
					3.00
Chocomel
				3.00
Chaudfontaine blauw/rood (25 cl)		
En voor de échte dorst...
Chaudfontaine blauw/rood (75 cl)		

3.00
5.50

TAG ONS OP INSTAGRAM!
@strandhuysameland

NOBELS SPECIALS
Nobeltje
				4.00
Koffie met Nobeltje en surprise 			
7.50
Warme Chocomel met Nobeltje en surprise
8.00
Heb je een allergie of vraag over een van de drankjes of gerechten?
Vraag het aan onze strandmeisjes of strandgasten!

LUNCH & BITES
LUNCH

BORREL/BITES

12:00 - 15:00

12:00 - 17:00

Massaman Currysoep 		

8.00

Amelander Mosterdsoep

8.00

		

Bitterballen		
6 stuks 					 8.50
10 stuks						12.50
16 stuks						19.50
			
Kaasstengels
6 stuks 					 8.50
10 stuks						12.50
16 stuks						19.50

STRANDDEAL

Amelander mosterdsoep, kroket op brood,
broodje carpaccio & verse friet

€ 14.50
Carpaccio 					12.50
Amelander vloerbrood met huisgemaakte pistachepesto,
rucola en parmigiano
De Wadloper 		
		13.50
Amelander vloerbrood met zalm, gerookte makreel, radijs,
zeekraal en een frisse citroen-dille olie
Vleesch Nog Visch 			10.50
Amelander vloerbrood met gegrilde aubergine, spinazie
en pompoen
Croque Strandgast		
ham, kaas en bechamel

Oesters 					14.95
3 oesters met sjalot vinaigrette en schuim van Nobels gin

		10.00

Uitsmijter - Egg it your way! 		 10.00
ham en kaas (spek +2.50 / carpaccio +3.50)
Angus Beachburger met friet		
met bacon, cheddar en BBQ tomaten relish

17.50

Salade Gegrilde Groenten 		
met mesclun sla, geitenkaas en croutons

15.50

Caesar Salade Little Yam 		16.50
mini Romeinse sla, gegrilde kip, ansjovis en caesar dressing

Garnalen Koontjes (6)			

10.00

Focaccia 					 7.50
met aïoli en muhamarra
Nacho’s
				13.50
met tomatensalsa, guacamole en zure room
Macho Nacho’s 				15.50
pulled chicken, tomatensalsa, guacamole en zure room
Poffertjes 					11.50
met roomboter en poedersuiker (ca. 24 stuks)
Verse friet van Friethoes			
met mayonaise en ketchup

6.50

AMELANDER
WADDENPLANK
Amelander boerenkaas, olijven, Amelander
droge worst, peppadew, Amelander gerookte forel
en meerval worst, brood & dips

€ 18.50

PIZZA UIT ONZE EIGEN STEENOVEN
Margherita
				14.50
Burrata
				16.50
Serranoham					17.00

Heb je een allergie of vraag over een van de gerechten? Vraag het aan onze strandmeisjes of strandgasten!
glutenvrij (mogelijk)
vegetarisch (mogelijk)
vegan (mogelijk)

DELICIOUS DINNER
VANAF 17:00

OM MEE TE BEGINNEN:
FOCACCIA

MAINS

geserveerd met koolsla en verse friet van Friethoes

€ 7.50

Zeebaars
			24.50
op de huid gebakken zeebaars met huisgemaakt Caponata,
kreeftensaus en notenkruim

3 GANGEN

Amelander Meervalfilet		
22.50
krokant gebakken meerval met huisgemaakte Caponata,
kreeftensaus en notenkruim

met aïoli en muhummara

DINERDEAL
€ 35.00

Vegan Funky Pumpkin			16.50
pompoen zoete aardappelcurry met black rice, vegan
feta en cashewnoten (zonder koolsla en friet)
Angus Beachburger				19.50
met bacon, cheddar en BBQ tomaten relish

STARTERS
Massaman currysoep 		
Amelander mosterdsoep

8.00
		

8.00

Carpaccio
				12.50
met huisgemaakt pistachepesto, parmigiano en rucola
Burrata		 			12.50
met cherrytomaatjes, basilicum en croutons
Oesters* 					14.95
3 oesters met sjalot vinaigrette en schuim van Nobels gin

voor de gerechten met een * geldt een
toeslag van € 5.00 op de menuprijs

TIP!

ESPRESSO MARTINI
10

Pork Rib Roast
			24.50
met gegrilde groenten van het seizoen en sesam sojasaus
Entrecote*
				27.50
met gegrilde groenten van het seizoen en chimichurri
PIZZA UIT ONZE EIGEN STEENOVEN
Margherita
				14.50
Burrata
				16.50
Serranoham					17.00

DESSERTS
Brownie Fudge 		
		9.00
met Tony’s Chocolonely en Nobels boeren roomijs		
Crème Brûlée 				
met vanille en salted caramel

8.00

Luikse Wafel 				8.00
met luchtige aardbeiencrème en vers rood fruit
Cookie Crumble				8.50
met warm rood fruit, kaneel roomijs en hazelnoot kletskop
Sgroppino
				7.00
met prosecco, wodka, limoen en citroenijs

Heb je een allergie of vraag over een van de gerechten? Vraag het aan onze strandmeisjes of strandgasten!
glutenvrij (mogelijk)
vegetarisch (mogelijk)
vegan (mogelijk)

BORRELTJE DOEN?
COCKTAIL TIME!

BEERS
BIEREN OP FLES
Amelander Tarwebier 			
Amelander Tripel
			
Lowlander Tropical Ale | sinaasappel en pitaya
Lowlander Floral Ale | hibiscus, ananas en limoen

5.50
5.50
5.00
5.00

6 LOWLANDER BIERTJES
NAAR KEUZE!
in een bucket met ijs
€ 25.00

Espresso Martini
Pornstar Martini
Moscow Mule
Aperol Spritz

				10.00
				10.00
				10.00
				
8.00

Nobeltje met ginger beer
Nobels pink gin met tonic
Nobels jenever met ginger ale

NON-ALCOHOLIC
Lowlander Tropical (0,3%) | grapefruit en guave
Lowlander IPA (0,3%) | mango en sinaasappel
Lowlander Wit (0,0%) | sinaasappel en citroen

4.50
4.50
4.50

BIEREN OP DE TAP
Strandhuys Blonde | duindoornbes en citroen		
Lowlander IPA | korianderzaad en witte thee		
Lowlander White Ale | sinaasappel en vlierbloesem
Heineken S (0,25) | M (0,35) | L (0,5)		

4.00
4.00
4.00
3.25 | 3.90 | 5.50

		
		
		

9.00
9.00
9.00

TAG ONS OP INSTAGRAM!
@strandhuysameland

WIJN WIJN WIJN
WITTE WIJN
Citrus & tropisch fruit | Venetië
Torresella - Pinot Grigio
		
Abrikozen,
caramel & amandel | Zuid Frankrijk
Bellevaux - Chardonnay			
Kruisbes & passiefruit | Zuid-Afrika
Spier - Sauvignon Blanc			
Perzik, peer & citrus | Noord Spanje
Pariente - Verdejo
		

glas 5.00
glas 6.50
glas 6.50
glas 8.00

RODE WIJN
Sappig rood fruit & laurier | Venetië
Torresella - Merlot		
		
Rood fruit, chocolade & specerijen | Sicilië
Gran Sasso - NDA Appassimento
Kersen, pruimen & frambozen met een vleug vanille | Californië
District 7 - Pinot Noir

glas 5.00 fles 25
glas 6.50 fles 30
glas 8.00 fles 40

ROSÉ
Licht roze | rood fruit & citrus | Venetië
Torresella - Blush
		
La Coste - Rose 				Rood zomerfruit | Provence

glas 5.00 fles 25
glas 8.00 fles 40

BUBBELS
Torresella - Prosecco

glas 5.50

		 Fris & bruisend | citrus & wit fruit | Venetië

		

Heb je een allergie of vraag over een van de drankjes?
Vraag het aan onze strandmeisjes of strandgasten!

fles 25
fles 30
fles 30
fles 40

