PANNENKOEKEN

Ham							
Kaas 							
Spek 							
Appel 						
Naturel						

8,50
8,50
8,50
8,25
7,75

*met stroop en poedersuiker

KIDS MENU

12 stuks met roomboter en poedersuiker			

5,75

					

8,50

Spareribs

LUNCHKAART

POFFERTJES

met friet, appelmoes en mayonaise

Saté spies

					

8,50

met friet, pindasaus, appelmoes en mayonaise

Kipnuggets

					

7,95

met friet, appelmoes en mayonaise

Kibbeling

					

8,50

met friet, appelmoes en mayonaise

Kroket 					

7,00

met friet, appelmoes en mayonaise

Frikandel

					

7,00

met friet, appelmoes en mayonaise

NES-CAFE-AMELAND.NL

SOEP &
BROOD

Tomatensoep met Thaise twist			

6,50

KLASSIEKERS

met lente-ui en broodstengel

Groninger mosterdsoep				

Nescafé

					

7,50

		

8,75

ham, kaas of spek (dubbel beleg 1,00 extra)

Kroketten op brood 				

6,50

8,95

op twee dikke boterhammen met mosterd

met uitgebakken spekjes, prei en boerenbrood

BROODPLANK

Uitsmijter 				

SANDWICHES

diverse broodjes met kruidenboter, aioli en gemarineerde olijven

Amelander baguette 				

8,95

gebakken ui, spek, paprika, salami, tomaat, champignons
en gesmolten kaas

Rundercarpaccio 				

SALADES

Thai beef						

12,50

gemarineerde biefstukreepjes afgeblust met een Oosterse dressing,

Maxi bol smoked bacon				

groene salade, sesamzaadjes en sushigember 			

Geitenkaas

					
				

12,75

WRAPS

gemengde sla, Hollandse garnalen, gemarineerde olijven,
komkommer, paprika, rode ui en limoen-koriander mayonaise

ROAST TOSTI’S

Kaas en/of ham		

			

5,50

Nescafé 		

tomatenwrap, kruidenroomkaas, sla, komkommer, paprika, rode ui
en bosui

6,95

					

7,50

augurk, salami, kaas en hot cocktailsaus

FRIET &
TOPPING

Pulled beef						

Geitenkaas		

11,00

Patatas bravas		

				

SUPER SATÉ

Ambachtelijk bereid, verschillende soorten kaas
met groentencrudité, selderij, appel, komkommer, paprika, sesamzaad,
maanzaad, Provençaalse kruiden en boerenbrood

21,50

Malse saté van gemarineerde kippendij met atjar van rode kool,
16,50
krokante uitjes, verse friet, pindasaus uit eigen keuken en krupuk Udang

Naast uw gerecht kunt u verse friet uit eigen keuken bestellen 2,50

8,75

9,00

verse friet, coleslaw en barbecuesaus

10,00

9,50

verse friet, coleslaw en honingmosterdsaus
			

7,50

verse friet, aioli en tomatensaus

crème fraîche, geitenkaas, walnoot, spinazie en honing

KAASFONDUE

Pulled pork						

				
crème fraîche, rode ui, spek, prei en rucola

Klassiek		

8,50

bietenwrap met zachte geitenkaas, sla, walnoot, stoofpeer, komkommer,
bietensalade en bosui

Gerookte zalm					

Chef cheddar

8,00

tomatenwrap met sla, guacamole, tomaat, rode ui, bacon en bosui

Buche Chèvre						

kaas, salami, roomkaas, rode ui en chilisaus

FLAMMKUCHEN

Gegrilde Green Egg kip				

met ketchup

				

8,95

langzaam gegaard buikspek van de Green Egg met een
zoete lak, sla, rode ui, augurk en krokante uitjes

10,75

gemengde sla, gegratineerde geitenkaas, gebakken hazelnootcrumble,
honing, appel, spinazie en hibiscusgel

Gerookte zalm

12,50

met gemengde sla, pijnboompitten, rode ui, zontomaten, 		
Amelander oude kaas en truffelmayonaise

BURGERS, GRILL
& FRIETJES

Nescafé burger				

16,50

rode ui, sla, bacon, tomaat, krokante uitjes, uiringen en barbecuesaus

Dutch weedburger 			

18,50

gemaakt van sojasnippers en Royal Kombu op een knapperige
O-mega bun vol met micro-algen en omega vetzuren met bijpassend
Weed sauce, 100% plantaardig

Spicy cheeseburger				
rode ui, sla, krokante bacon, cheddar chees, tomaat, uitjes, ui-ringen en
hot cocktailsaus

16,75

