TRIBES COFFEE

Tribes koffie is een soepele koffie met een sprankeling van citrusvruchten,
zoete smaken van cacao met een volle en intens lange afdronk.
Daarnaast is de koffie biologisch geteeld. Dit betekent dat er geen
pesticiden, kunstmest en andere chemische middelen worden gebruikt.
Dit is niet alleen beter voor de grond en omgeving, maar ook voor
de boon en zijn smaak.

XXL koffie & thee
VERSE MUNTTHEE

4

verse muntblaadjes • honing

VERSE GEMBERTHEE

4

verse gember • citroengras

LATTE MACCHIATO XL 4.9
+ caramel siroop 0.5
+ hazelnoot siroop 0.5
+ gingerbread siroop 0.5
CAFÉ LATTE XL
GROTE KOFFIE

4.9
4.9

GROTE CAPPUCCINO

4.9

DUBBELE ESPRESSO

4.5

AMELANDER KOFFIE

7.5

amelander nobeltje • slagroom

CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD

7.5

rum • warme chocomel • mini marshmallows • slagroom

BAILEYS COFFEE

8

baileys cream likeur • slagroom

NOBEL EXPERIENCE

9

koffie, cappuccino of thee • amelander nobeltje
nobel bonbon • nobel cadeaubon

CHOCOLATE LOVERS

9

koffie, cappuccino of thee • baileys • stukken chocolade

water
Wij serveren EARTH water. Op deze manier helpen wij
mee aan het terugdringen van het wereldwijde tekort aan
schoon drinkwater.
Door de verkoop van EARTH WATER heeft de Van Heeckeren Groep
al € 10.000,- bijgedragen voor verschillende waterprojecten.
De Van Heeckeren Groep heeft dit bedrag vervolgens verdubbeld
naar € 20.000,-.

YOU NEVER DRINK ALONE
EARTH WATER STILL OF SPARKLING
fles 0,33 ltr.
fles 0,75 ltr.

3.75
7.5

menukaart

= vegetarisch

l u nch t i p
GLAASJE SOEP

pomodorisoep of tom kha kai

= vegan

hoofdgerechten
DE LEKKERSTE BIEFSTUK VAN AMELAND

SANDWICH

+ gebakken champignons, spek en ui
+ g a m b a ’s 5

chicken of salmon

BROODJE

amelander
amelander
of
rundvleeskroket
garnalenkroket

SAOTO

3

18

oosterse groentenbouillon, daarbij apart geserveerd:
rijst • taugé • krokante tofu • korianderblad • gebakken uitjes • lente ui

CATCH OF THE DAY

14

dagprijs

vers van de afslag

borrelhappen & haute friture

lunch

BROKKEN OUDE KAAS

XL TOSTI HAM EN KAAS
XL TOSTI CAPRESE

OLIJVEN

pesto • brood

AMELANDER RUNDVLEESKROKETTEN

7

AMELANDER BOSPADDESTOELEN-TRUFFELKROKETTEN
juttersbrood of dunne frietjes met schil • truffelmayonaise

9

16

gemengde salade • gegrilde kipfilet • tomaten • komkommer
broadbeans • rode ui • ei • croutons

BURRATA SALAD

12

juttersbrood of dunne frietjes met schil • amelander mosterd

kipfilet • champignons • kokosmelk • citroen • korianderblad

CHICKEN SALAD

6

olijfolie • knoflook

8

buffelmozzarella • tomaat • pesto

POMODORISOEP

8

amsterdamse uitjes • grove amelander mosterd

8

jong belegen boerenkaas • slagers beenham

TOM KHA KAI

25

black angus biefstuk • chimichurriboter
dunne frietjes met schil

17

FRITES RENDANG
koriander • pepers

14

BITTERBALLEN

Vergeet Van Dobben en De Bourgondiër bitterballen. Wij hebben een
unieke rundvlees bitterbal naar eigen recept!

buffelmozzarella • balsamico • olijfolie • tomaat • avocado

Onze bitterbal heeft een heerlijk krokante korst en een vulling van fijne,
supermalse ragout en heerlijk draadjesvlees.

FISH SALAD

Pas op dat je je vingers er niet bij op eet!

19

gerookte zalm • makreel • forel • broadbeans • komkommer
rode ui • yoghurtdressing • ei

YAM CHOW WANG (thaise vegan salade)

12

10 stuks
20 stuks

14

40 stuks
80 stuks

10
18

30
50

fijn gesneden groenten • gebakken geraspte kokos • rode ui • pinda
verse munt • palmsuiker • citroen

HAUTE FRITURE PLANK

sandwich & burger
CHICKEN SANDWICH

16

SALMON SANDWICH

17

gegrilde kipfilet • knapperige bacon • tomaat • komkommer
spicy cocktailsaus • dunne frietjes met schil
gerookte zalm • kappertjes • rode ui • tomaat
komkommer • cocktailsaus • dunne frietjes met schil

BEEF SANDWICH

17

•
•
•
•
•

APPELTAART

BEST BURGER ON THE ISLAND

AMELANDER TAARTJE

20

4

KOKOSMAKROON

3
4

tip: neem er een shotje huisgemaakte limoncello van Proeflokaal Rixt bij! 3
18

cheddar • pulled chicken • zwarte bonen • rode ui
guacamole • tomatensalsa
18

cheddar • jalapeños • rendang • zure room • guacamole • tomatensalsa

NACHOS CAPRESE

4

Amelander Nobel • vanillesaus

LEMON CHEESECAKE

NACHOS PULLED CHICKEN

NACHOS RENDANG

onion rings
mayonaise
mosterdsaus
chilisaus

vers van de Amelander bakker

vers uit eigen keuken

nachos xl

•
•
•
•

patisserie

dun gesneden biefstuk • champignons • lente-ui • teryaki
rode peper • dunne frietjes met schil
100% black angus beef • mesclun • bacon • tomaat
augurk • cheddar • baconnaise • dunne frietjes met schil

26

onze bitterballen
rendangkroketjes
vietnamese loempia’s
kaasstengels
bucket frietjes

16

buffelmozzarella • basilicumcrème • guacamole • tomatensalsa

(EXTRA) BOL IJS BIJ JE TAARTJE

3

vanille, chocolade, bosvruchten of frambozen

pati sseri e to sh ar e
6 pp (minimaal 2 personen)

heerlijk om samen te delen

