Voorgerechten

Salade van de dag*

€ 7,25

Carpaccio

€ 8,50

Mosterdsoep met spekjes

€ 5,50

Tomatensoep met groenten*

€ 5,50

Broodmandje met kruidenboter en

€ 5,25

tapenade*
Gamba’s in knoflookolie en grote mosselen

*Vegetarisch

€ 9,50

Vleesgerechten
Lamskoteletten

€ 22,25

op een bedje van bospaddenstoelen met pepersaus

Saté

€ 18,95

gemarineerde stukjes varkensvlees met satésaus

Varkenshaas

€ 20,25

geserveerd met champignonsaus

Mixed grill

€ 21,75

vier soorten vlees met diverse sausjes

Spareribs

€ 19,25

naar eigen recept met diverse sausjes

Specialiteiten
Hamburger “de luxe”

€ 19,75

huisgemaakte hamburger op een broodje met
sesamzaad, gebakken uien, paprika, kaas en sla

Runder biefstukjes
biefstukjes van diamanthaas met paddenstoelen,
paprika en kruidenboter

€ 20,25

Visgerechten
Kabeljauwmoot

€ 20,25

uit de oven met kaas, kruidig laagje en remouladesaus

Gebakken scholfilet

€ 18,25

met paprika, ui, prei en remouladesaus

Visschotel

€ 22,25

bestaande uit sliptong, zalm, kabeljauw en garnalen

Sliptong

€ 22,25

drie sliptongen gegarneerd met gamba’s

Vegetarische gerechten
Mexicaanse wrap

€ 18,25

gevuld met groenten en gegratineerd met kaas

Hamburger

€ 18,00

twee vegetarische hamburgers op een broodje met gebakken uien,
paprika, champignons en saus

Hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken
aardappeltjes, frites, warme groente en gemengde salade

Plate Service
Schnitzel

€ 14,95

naturel

Schnitzel

€ 15,95

champignonsaus

Schnitzel Ameland

€16,50

spek, ui en champignons

Schnitzel Ritskemooi

€ 16,95

ui, ham, champignons en een gebakken ei

Schnitzel Hawaii

€ 16,95

ananas, ham, kaas en tomaat

Huisgemaakte gehaktbal

€ 12,50

Kogelbiefstuk met kruidenboter

€ 17,75

Deze gerechten worden geserveerd op een bord met een gemengde
salade en frites

Kindergerechten
Kinderpannenkoek

€ 4,95

geserveerd met poedersuiker en stroop

Frikandel, kroket of kipnuggets

€ 4,95

met frites, fritessaus en appelmoes

Hamburger

€ 5,75

met frites, fritessaus en appelmoes

Kinderschnitzel
geserveerd met frites, fritessaus en appelmoes

€ 8,25

Nagerechten
Vanilleroomijs met slagroom

€ 4,25

Sorbet

€ 6,00

Vanilleroomijs, vruchten, aardbeiensaus en slagroom

Dame blanche

€ 6,00

vanilleroomijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Boerensorbet

€ 6,00

vanilleroomijs en kaneelijs met boerenjongens
en slagroom

Verwennerij

€ 7,00

diverse soorten ijs met witte chocoladelikeur en
slagroom

Kinderijsje met verrassing

€ 4,00

Een lekkere koffie als afsluiter:
Koffie verwennerij “de Klok”

€ 6,95

kopje koffie met slagroom, koffieboontjes en
een glaasje koffielikeur

Amelander koffie

€ 6,25

koffie met Oerderkruidenbitter en slagroom

Buremer koffie

€ 6,25

koffie met Buremerbargeslokje en slagroom

Irish Coffee

€ 7,25

koffie met Ierse whisky en slagroom

Spanish Coffee

€ 7,25

koffie met Tia Maria en slagroom

French Coffee
koffie met Grand Manier en slagroom

Al onze koffiesoorten zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar

€ 7,25

