BoRrEl&

BiErEn

ApErOl SpRiTz 9.5

VeRsE MuNtThEe

CrOdInO 5

vErSe gEmBeRtHeE

aperol, cava, bruiswater en sinaasappel
Heerlijk fris blond bier.
Ontstaan op Ameland, ontwikkeld door liefhebbers.

TaP 33 cL
BlIk 44 cL

5.5
7.5

zonder alcohol, met een stevige bite

CaMpArI ToNiC 9.5

campari, tonic, veel ijs en citroen

LuXaRdO LiMoNcElLo SpRiTz 9.5
HeInEkEn TaP 35 cL
HeInEkEn TaP 50 cL
AmStEl RaDlEr 30 cL
AfFlIgEm BlOnD 30 cL
AfFlIgEm DuBbEl 30 cL
AfFlIgEm TrIpEl 30 cL
AfFlIgEm BeLgIsCh WiT 30 cL
ErDiNgEr WeIsSbIeR 50 cL
DuTcH IpA 44 cL

4.75
6.75
6.5
7
7
7.5
7.5
8
8

AlCoHoLvRiJe bIeReN
5
HeInEkEn 0.0% 30 cL
5
RaDlEr 0.0% 30 cL
6
AfFlIgEm BlOnD 0.0% 30 cL
6
AfFlIgEm BeLgIsCh WiT 0.0% 30 cL
7

ErDiNgEr WeIsSe 0.0% 50 cL

KoFfIe En ThEe

limoncello, cava en limoen

HuGo 9.5

vlierbloesem, cava, verse munt, limoen en bruiswater

4.5

verse muntblaadjes en honing

4.5

verse gember en citroengras

TrIbEs CoFfEe

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

lAtTe mAcChIaTo xL
cAfé lAtTe xL 5

5

+ caramel siroop 0.5
+ hazelnoot siroop 0.5
+ gingerbread siroop 0.5

tEiLeN & bUcKeTs
BiRrA MoReTtI 30cL
fles
bucket (5)
teil (16)

5,5
25
80

8.5

Amelander nobeltje en slagroom

cApTaIn mOrGaN sPiCeD gOlD 8.5

rum , warme chocomel, mini marshmallows en slagroom

CoRoNa eXtRa 35 cL
fles
bucket (5)
teil (16)

6
27.5
90

DeSpErAdOs 33 cL
fles
bucket (5)
teil (16)

6
27.5
90

ApPeLtAaRt 5

vers van de Amelander bakker

AmElAnDeR TaArTjE 5

met Amelander nobel en vanillesaus

KoKoSmAkRoOn 4

vers uit eigen keuken

LeMoN ChEeSeCaKe

5

tip: neem er een shotje huisgemaakte limoncello van
Proeflokaal Rixt bij! 4

(ExTrA) BoL IjS BiJ Je DeSsErT

bAiLeYs cOfFeE 9

baileys cream likeur en slagroom

nObEl eXpErIeNcE 10

koffie, cappuccino of thee , Amelander nobeltje,
nobel bonbon en nobel cadeaubon

cHoCoLaTe lOvErS 10

koffie, cappuccino of thee , baileys en stukken chocolade

4

vanille, chocolade, bosvruchten of frambozen

pAtIsSeRiE tO sHaRe

gRoTe kOfFiE 5
gRoTe cApPuCcInO 5
dUbBeLe eSpReSsO 4.5
AmElAnDeR kOfFiE

PaTiSsErIe

7 pp (min. 2 personen)
proeverij van verschillende zoete lekkernijen.
Heerlijk om samen te delen!

LuNcH

LuNcHtIp

tot 15.00 uur

NaChO’s xXl

16

pomodorisoep of tom kha kai

9

+

jong belegen boerenkaas, slagers beenham en
Heinz ’57 tomatenketchup

Xl CaPrEsE ToStI

SaNdWiCh

Amelander rundvleeskroket
of Amelander garnalenkroket

8

basilicum pesto en brood

cheddar, pulled chicken, zwarte bonen, rode ui, zure room,
guacamole en tomatensalsa

17

NaChOs CaPrEsE

BrOoDjE

pOmOdOrIsOeP

17

cheddar, rendang, jalapeños, zure room, guacamole en
tomatensalsa

+

buffelmozzarella, verse pomodori tomaat,
basilicum pesto en Heinz ’57 tomatenketchup

NaChOs PuLlEd ChIcKeN

NaChOs ReNdAnG

chicken of salmon

10

16

buffelmozzarella, basilicum, zure room, guacamole,
tomatensalsa en pesto

tOm kHa kAi 10

traditionele Thaise pikante soep, kipfilet, kokos, champignons,
citroengras en vers korianderblad

AmElAnDeR RuNdVlEeSkRoKeTtEn
juttersbrood of dunne frietjes met schil en
Amelander mosterd

AmElAnDeR OeStErZwAmKrOkEtTeN

13

ChIcKeN cAeSaR sAlAd

BoRrElHaPpEn eN hAuTe fRiTuRe
BrOkKeN OuDe KaAs

14

18

romaine sla, gegrilde kipfilet, Parmezaanse kaas, ei,
zongedroogde tomaat, croutons en caesardressing

TuNa sAlAd

SaNdWiCh & BuRgErS
tot 15.00 uur

vegetarische kroketten van ‘Wad’n keuken’. De gebruikte
oesterzwammen worden gekweekt met behulp van koffiedik
van Beachclub The Sunset! Met juttersbrood of dunne frietjes
met schil, mayonaise en truffelmayonaise

21

ChIcKeN SaNdWiCh

17

pulled chicken, knapperige bacon, tomaat, komkommer,
spicy cocktailsaus en dunne frietjes met schil

SaLmOn SaNdWiCh

18

gerookte zalm, kappertjes, rode ui, tomaat, komkommer,
bieslook crème fraîche en dunne frietjes met schil

BeEf SaNdWiCh

19

dun gesneden, champignons, lente-ui, teriyaki,
rode peper en dunne frietjes met schil

OlIjVeN

6

CrUdItÉS

StRaWbErRy MoJiTo

14

Vergeet Van Dobben en De Bourgondiër bitterballen.
Wij hebben een unieke rundvlees bitterbal naar eigen recept!
Onze bitterbal heeft een heerlijk krokante korst en
een vulling van fijne, supermalse ragout en heerlijk
draadjesvlees. Pas op dat je je vingers er niet bij op eet!
12
20

NaAnBrOoD

9

aioli en olijven

40 stuks
80 stuks

CrOqUeTtEs & bAlLs

35
60

8

fRiTeS rEnDaNg tO sHaRe

14

11

naanbrood, aioli, baba ganoush en harissa hummus

BeSt BuRgEr oN tHe iSlAnD 20

100% black angus beef, mesclun, bacon, tomaat,
augurk, ui, cheddar, salsa en dunne frietjes met schil

dungesneden Ibericoham en tostada con tomate
vega

vegan

14

14

ketel one vodka, peachtree, crème de cassis, jus d’orange
en grenadine

CuBa LiBrE

14

captain morgan white rum, limoen en coca cola

LoNg IsLaNd IcEd TeA

HeNdRiCk’S

14

NoBeLs GiN

14

fever tree elderflower tonic, komkommer en zwarte
peper

fever tree elderflower en grapefruit

NoBeLs JeNeVeR

14

fever tree ginger ale en citroengras

14

captain morgan white rum, tanqueray gin, triple sec, tequila,
ketel one vodka, lime juice en coca cola

Xl cOcKtAiLs
XxL cOcKtAiLs (1 lItEr)

16
28

24

rundvleeskroketjes, garnalenkroketjes, onze
bitterballen en oesterzwam bitterballen

koriander en pepers

21

captain morgan white rum, mint, rietsuiker lime juice en
limoen

SeX On ThE BeAcH

BiTtErBaLlEn

10 stuks
20 stuks

14

captain morgan white rum, mint, rietsuiker, aardbeien,
lime juice en limoen

limoenmayonaise

7

TaBoUlEh

vegan

10 stuks

vegetarische bitterballen van ‘Wad’n keuken’. De
gebruikte oesterzwammen worden gekweekt op
koffiedik van Beachclub The Sunset!

tWeE gArNaLeNkRoKeTjEs

baba ganoush en harissa hummus

PaTa NeGrA

vega

MoJiTo

TaNqUeRaY

14

fever tree indian tonic en limoen

SiR EdMoNd

16

fever tree indian tonic en grapefruit

RoKu

16

fever tree indian tonic, sinaasappel en citroengras

9

olijfolie en knoflook

DiP & CrUdItÉS

15

AmElAnDeR oEsTeRzWaM bItTeRbAlLeN

Amsterdamse uitjes en Amelander mosterd

tonijntartaar, tonijnmayonaise, broadbeans,
komkommer, rode ui en ei

bulgur, tomaat, olijfolie, munt, groene pepers en citroen
+ geitenkaas 3

GiN & ToNiC

cOcKtAiLs

4.50 pEr sTuK

limoen, asian style vinaigrette en tabasco

GlAaSjE SoEp
Xl ClAsSiC ToStI

FiNeS De ClAiReS OeStErS

AlCoHoLvRiJe CoCkTaIlS
ViRgIn MoJiTo 12

sprite, mint, rietsuiker, lime juice en limoen

ViRgIn StRaWbErRy MoJiTo

hAuTe fRiTuRe pLaNk 28
onze bitterballen, Vietnamese loempia’s, kaasstengels, frites
rendang, onion rings, mayonaise, mosterdsaus en chilisaus

12

aardbeien, sprite, mint, rietsuiker, lime juice en limoen

ViRgIn SeX On ThE BeAcH

12

iced tea green, jus d’orange en grenadine

SaNgRiA’s
Heerlijk verfrissende sangria’s geserveerd in een
literkaraf, zodat jullie het lekker kunnen delen.
Veel ijs, vers fruit en wijn: de perfecte combinatie
met veel zon!

SaNgRiA RoJo 25

rode wijn, licor 43, orange lemonade, cherry
brandy, sinaasappel, limoen en veel ijs

SaNgRiA BiAnCo

27

cava, licor 43, bitter lemon, elderflower likeur
komkommer, druiven en veel ijs

