Soepen

Amelander mosterdsoep

Met prei en spekjes (ook vegetarisch)

Chef’s soep
Broodplankie met smeersels

6,20
6,00
5,30

Onze tosti Focaccia
(ook glutenvrij verkrijgbaar)

• met ham en kaas
4,20
• met oude kaas, bacon, tomaat en rode ui
4,90
• met gerookte zalm, roomkaas en rode ui
5,90
• met pulled pork, rode ui en oude kaas
5,90
• oude kaas, tomaat en pesto (V)
4,20
			
Borrelgarnituur
Weedbites
7,20
Gefrituurde, knapperige goud-groene bites met een zoutige zeesmaak.
Gemaakt op basis van bonen en micro algen, groene eiwitbommetjes dus.

Portie Bourgondiër bitterballen
Portie gemengde snacks (12 stuks)
Borrel toren

Bitterballen, gemengde snacks, brood met dips, olijven, nootjes,
Groninger worst en nacho’s.

Macho nacho
Gegratineerde nacho’s met 2 dip sausjes.

Kaasplank

Danablu, Bowland, Amelander brandnetelkaas en geitenkaas geserveerd
met walnoten, druiven, toast en een stroop van appel.

Portie olijven
Bord friet
Frikadel, kroket
Kipnuggets, kaassoufflé
Hamburger, visstick
Boeren gezond

8,10
8,40
16,00

5,90
15,50
3,90

Snacks

Broodjes

Meergranenbol met ham en kaas, verse rauwkost en gekookt eitje.

Boeren genot

Meergranenbol met carpaccio, pesto, Old A’dam, zongedroogde tomaatjes
en pijnboompitten.

3,70
2,40
2,40
2,40
8,60
10,50

Waddenclubsandwich

9,90

Tonijn en brood

6,50

De Boer, BLT

8,90

Sandwich die bestaat uit drie sneeën boerenbrood met daartussen
gerookte zalm, tonijnsalade en rauwkost.
Huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes en gemengde sla.
Geserveerd met boerenbruinbrood.
Sandwich die bestaat uit drie lagen witte toast.
Met daar tussen bacon, sla, tomaat en een frisse dressing.

Warme broodjes
Broodje zoet gemekker

8,90

Stokbroodje warm vlees

8,50

Twee Bourgondiër kroketten met brood
Wat de boer niet kent

7,90
9,50

Boerenbrood met warme geitenkaas, vijgenchutney, gemengde sla, honing
en gemengde noten.
Stokbrood met gebakken ui, paprika, champignons, ham, spek.

Stokbrood met gebakken ui, paprika, champignons, ham, spek.

Pannenkoeken

Pannenkoek naturel
Pannenkoek kaas
Pannenkoek ham
Pannenkoek ham en kaas
Pannenkoek spek
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek kaas
Pannenkoek spek appel

7,00
8,50
8,50
9,50
8,50
8,50
9,50
9,50

Ei-gerechten
Keuze uit wit- of boerenbruinbrood

Uitsmijter ham
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter spek
Uitsmijter spek kaas
Op z’n boers 3 boterhammen, ham, rosbief, gegratineerd met kaas en spekjes
Omelet naturel
Omelet ham
Omelet kaas
Omelet spek
Omelet gerookte zalm
Omelet champignons
Boeren omelet

7,30
7,30
8,50
7,70
8,50
9,50
7,50
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
9,50

Maaltijdsalades
Geserveerd met brood.

Zoet gemekker

13,50

Waddenvangst

13,50

Uit de bol gaan

13,50

Rode bietensalade

12,50

Rijk gegarneerde salade met lauw warme geitenkaas, noten, rauwkost en
een honingmosterddressing.

Rijk gegarneerde salade met tonijnsalade, gerookte zalmen en Hollandse garnalen.
Gemengde salade met parmaham, gekookt eitje en heerlijke romige kaas
gemaakt van mozzarella en room oftewel burrata.
Spaghetti van rode bieten samen met basilicum, Geitenkaas, pijnboompitjes
en balsamicoazijn.

Jan Brant Burger xxl

Burgers

Onze kok Jan Brant maakt voor u de heerlijke rundvleeshamburger
op Ballumerwijze! (450 gr)

Frietjes erbij +
Dutch weed burger

100 % plantaardige burger van soja & zeewier op een Algenbroodje en
eierloze mayonaise. (E- nummer vrij)

Frietjes erbij +
Twaalf uurtje

13,50
2,00
12,90
2,00

Altijd lekker

Amelander mosterdsoep, Bourgondiërkroket, twee sneetjes brood,
bolletje tonijnsalade en ham en kaas

De Mosselman

In knoflook gebakken mosselen met brood en remouladesaus.

10,90
11,50

Juffrouw Tok

8,50

Zo uit de zee

9,50

Pulled pork

9,50

Kruidig gemarineerde kippenvleugels. 5 stuks.
Hollandse garnalencocktail met avocadocrême. Geserveerd met toast.
Langzaam gegaard mals en sappig varkensvlees. Geserveerd op een broodje
met barbecuesaus.

Genieten

Huisgemaakt stoofvlees met frietjes. Om je vingers bij af te likken zo lekker.
Ook met brood verkrijgbaar.

11,50

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

Kinderijsje

Nagerechten

Met een verrassing van de Speelboerderij.

4,50

Suikervrij

7,90

Kuize zusterkoeken

7,50

Suikervrij ijs in de smaken vanille en aardbei met en vruchtensaus.
Geroosterd Amelander suikerbrood met kaneelijs en slagroom.

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.
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 desserts.

Koffie met een likeurtje erin
Ballumer koffie. Koffie met Nobeltje en slagroom.
Irish Coffee. Koffie met Irish whiskey en slagroom.
Bonbon koffie. Koffie of cappuccino met drie huisgemaakte bonbons.

14,50

6,50
7,80
6,50

