PROEVERIJTJES
Bij Eetcafé de Boerderij draait alles om proeven of delen van lokale- , nationale- en internationale minigerechtjes,
als voor- tussen en/of klein hoofdgerecht te bestellen. Een Proeverijtje is kleiner dan een traditionele voorgerecht,
zodat u er meerdere kunt proeven. Drie á vier gerechtjes volstaat voor een volledig maal.

Flinterdun

7,50

Het rijk alléén. In roomboter gebakken sliptong.

8,50

Macho Nacho (v)

4,90

Portie Olijven (v). Op onze eigen wijze wijze gemarineerd.

3,90

Visduo. Een duo van gerookte zalm en Hollandse garnaaltjes met cocktailsaus.

7,90

Brood op de plank (v). Divers brood met diverse smeersels.

5,50

Juffrouw Tok. Kruidig gemarineerde kippenvleugels. U krijgt er drie.

6,90

Zo uit de zee. Hollandse garnalencocktail met avocadocréme.

9,50

Amelander mosterdsoep

6,20

Paleo pittige gehaktballetjes

8,50

Rode bietensalade (v)

8,00

Waddenvangst

9,90

Uit de bol gaan

9,50

Pulled Pork

7,50

Chef’s soep. Wisselende soep van de chef

6,00

Dun gesneden ossehaas met zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, pesto en snippers Old Amsterdam.

Gegratineerde nacho chips met tomatensalsa en crême fraîche met chilisaus en aioli-dip.

Mosterdsoep gemaakt van Amelander mosterd met spekreepjes en prei. (Ook vegetarisch verkrijgbaar)
Volgens recept van de nieuwe kookrage paleo. Met paleo BBQ-saus.
Spaghetti van rode bieten samen met basilicum, geitenkaas en balsamicoazijn.
Rijk gegarneerde salade met tonijnsalade, gerookte zalm en Hollandse garnaaltjes.
Gemengde salade met parmaham, gekookt eitje en heerlijke romige kaas gemaakt van
mozzarella en room, oftewel burrata.
Heerlijk langzaam gegaard mals en sappig varkensvlees. Geserveerd met barbecuesaus.

Magred de Canart Fumé

Blini met kipfilet, bedje gemengde sla en Jalapeno mayonaise.

10,50

Blije Nick uit Blija

8,90

Gebakken champignons

6,50

Lekkere plak rosbief met gekarameliseerde witlof en zouthoutsaus.
In de pan gebakken champignons met paprika en spek. Geserveerd met toast.
Ook vegetarisch verkrijgbaar.

Oma Henny’s runderstoofpotje

8,50

Uit de Noordzee

8,50

’t Ribje. Onze beroemde huisgemarineerde spare ribs met een knoflookaus.

6,50

Cadeautje uit de zee. In knoflook gebakken mosselen, geserveerd met brood.

6,50

Runderstoofpotje van het Amelander rund naar Oma’s recept.
Geroosterde zeebaarsfilet met basilicum, gekonfijte venkel en tomaatjes.

Dutch weed burger (v)

100% plantaardige burger van soja & zeewier (zonder E-nummers) op een algenbroodje en
een eierloze mayonaise.

12,90

Amelander lamsstoof. Authentiek voor u klaargemaakt door Roland.

8,50

Leuk. Een paletje van diverse voorgerechten voor twee of meer personen.

8,50

Waddenrund. Roergebakken ossenhaaspuntjes afgeblust met zoete sojasaus.

9,50

Loempiataart (v). Heerlijk loempiataartje, gevuld met vele groenten.

9,50

Hoofdgerechten “traditioneel”
Nou breekt mien klomp

19,90

De uitdaging voor al onze boer(inn)en!!!

19,90

Vers van de slager

dagprijs

Plotseling in het net gevangen

dagprijs

Tournedos

26,50

Juttermaal. Ovengegaarde kabeljauw met witte wijnsaus en zoete aardappel.

22,50

Helemaal vol. Glutenvrije vegetarische quiche met o.a. kikkererwten.

17,50

Een schnitzel van 300 gram geserveerd met gebakken uien, spek en champignons.
Onbeperkt huisgemarineerde spareribs eten. Met een huisgemaakte knoflooksaus en barbecuesaus.
Uw gastheer/gastvrouw vertelt u graag meer.
U kunt bij onze medewerkers vissen naar de vangst van vandaag.
Heerlijke waddenrundtournedos (200 gram) met een garnituur van gebakken spek, uien,
champignons en knoflook, afgeblust met cognac.

Bijgerechten
Frietjes met mayonaise
Gekruide aardappelpartjes
Frisse salade
Warm groentegarnituur

2,70
2,70
2,50
2,50

Nog meer delen
Steengrillen / tafelbarbecue
’t Smeulend vuurtje

22,90 p.p.

’t Lopend vuurtje

25,90 p.p.

Bestaande uit een vleesschotel met kipfilet, varkensfiletlapje, kogelbiefstukje, gemarineerd speklapje,
shoarma en een hamburgertje.
Bestaande uit een vleesschotel met entrecôte, biefstuk, rib eye, spies van varkenshaas en een runderspies.
Al het rundvlees is van het waddenrund. Dit is 100 % biologisch vlees.

Beide vleesschotels worden geserveerd frietjes, salade, uien, spek champignons en diverse sausjes.
De steengrillschotels kunnen besteld worden vanaf 2 personen en dan mag je zelf aan de slag.

Kaas niet van je brood laten eten (vanaf 2 personen)

Kaasfondue vergezeld met divers brood, nacho chips en rauwkost, frietjes en een frisse salade.

19,90 p.p.

Kinderkaart
Kroket, Frikandel, Kipnuggets, Kaassouflé, Hamburger of Visstick

7,50

Spareribs of Chicken wings

9,50

Spaghetti Bolognese

8,50

Deze gerechten worden geserveerd met frietjes, mayo en appelmoes.
(Ook glutenvrij verkrijgbaar)

Glutenvrij? Lactose intolerant? Andere wensen?
Meld het ons en we regelen het.

Nagerechten
Kinderijsje

4,50

Suikervrij

7,90

De nekslag

8,50

Parijse soes

5,90

Met een verrassing van de Speelboerderij.
Suikervrij ijs in de smaken vanille en aardbei met een vruchtensaus.
Let op: een kopje koffie met een glaasje van Ger-Jan’s sloksje, een bolletje vanille ijs, slagroom
en koffieboontjes
Een gevulde soes met vanille ijs, chocolade ijs, veel slagroom en Callebaut chocoladesaus.

Kuize zusterkoeken

Geroosterd Amelander suikerbrood met kaneelijs en slagroom.

7,50

Een rijp kwartet

15,50

Chocoladetaart

8,90

Coupe Kroon

7,50

Danablu, Bowland, Amelander brandnetelkaas en geitenkaas geserveerd met toast, walnoten,
druiven en stroop van appel. Wij adviseren hier onze 10 jaar oude port bij.

Lonneke’s huisgemaakte chocoladetaart met peer, zoethoutparfait en slagroom.
Vanille ijs met advocaat, boerenjongens en slagroom.

Lekker op de trekker

De “muzikale” afsluiter. Een proeverij van diverse lekkernijen.

14,50

Koffie met een likeurtje erin
Ballumer koffie

6,50

Irish koffie

7,80

Bonbon koffie

7,80

Koffie met Nobeltje en slagroom.

Koffie met Irish whiskey en slagroom.

Koffie of cappuccino met drie huisgemaakte bonbons.

Vraag de bediening gerust voor meer suggesties.

