Soep & voorgerechten
Brood

met smeersels 5,25

Salades
Kaassalade

Mosterdsoep

gerookte meerval of droge worst 6,00

Vega

diverse kaassoorten, komkommer,
rode ui, tomaatjes, walnoten,
honing-mosterddressing
klein 10,25 | groot 14,25

Gerookte meervalsalade

komkommer, rode ui, pittenmix,
tomaatjes, caesardressing

Vegaan
k

Gemarineerde
kogelbiefstuk¯
salade

Wad’n kroketjes

pulled pork, garnalen, kaas, dips 9,50

groene asperges, mesclun,
champignons, taugé,
cashewnoten, sesamdressing
klein 14,25 | groot 18,25

klein 12,25 | groot 16,25

Bij een grote salade kunt u
kiezen uit brood of frites

Rundercarpaccio

pesto, geschaafde oude kaas, pittenmix 10,50

menu

............................................................................................................

Met rundvlees dat afkomstig is van de
Amelander Herefordkoeien die in Nes
heerlijk grazen in de wei.

Vraag ernaar bij onze medewerkers
werkt met duurzame goede vis
volgens de VISwijzer

Vanuit het oogpunt duurzaamheid willen we
verspilling voorkomen. Daarom zijn er gerechten
in kleinere porties verkrijgbaar en zijn er
foodybags aanwezig.

et eten?
Klaar m
feedback
Geef uw

Vakantiepark Boomhiemke

BOOMHIEMKE D INER

Allergeneninformatie?

nl

Hoofdgerechten vervolg

Hoofdgerechten
vanaf 17.00 uur

Kinder gerechten
Kindermenu 9,95
met keuze uit:

Botermalse
tournedos medaillons
cranberry rode port saus,

gebakken aardappelen, groente
normaal 22,75 | extra tournedos 27,50

Ex

tra

t ou

Vegaan
Pasta bolognese			
k

Gebakken forelfilet

rned
os

mosterdsaus, groene asperges,

Groentenuggets van broccoli
Vega
en bloemkool*			

geroosterde noten, gebakken

Kidsburger (kip)*		

Vegaan
Kroket of frikandel* 		
k

aardappelen 19,75

.......................................................................................

.......................................................................................

De Amelander Hereford koeien

Op de Amelander akkers wordt het

voeden zich met alles wat de natuur
hen brengt. Dit proef je duidelijk

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met salade en bijpassend garnituur

tot mosterd.

Lamsstoofpotje

Geitenkaas uit de oven

gestoofd in bier, gebakken

‘pré salé ’ smaak krijgen.

en als toetje een Koos Konijn beker
gevuld met vanille-ijs of vers fruit		

Heb je al een leuke Koos Konijn
beker dan mag je een ander
cadeautje uitkiezen!

klein 13,75 | normaal 15,75

klein 17,50 | normaal 19,50

waardoor zij de veel geprezen

Vega

frites van zoete aardappel, vijgen, honing

aardappelen, groente

De lammeren grazen op zilte weiden

en verbouwd. In Hollum wordt deze

in de korenmolen gemalen en verwerkt

terug in het vlees.

.......................................................................................

mosterdzaad al decennialang gezaaid

Kibbeling*			

Stevige

Vegaan
k

tre
k

Burger Deluxe of
The Blue Butcher
No Meat
bacon, kaas, augurk, krokant

Special		

Een regionale of seizoensgebonden
special, onze medewerkers vertellen

* Geserveerd met frietjes,
mayonaise, appelmoes,
snoeptomaatjes en komkommer

hier graag meer over.

uiennest, klassieke burgersaus,
frites 15,50
............................................................................................................................................................................

Ameland, een eiland met veel natuur, zilte wind, zuivere lucht en ruimte.
Hier worden op ambachtelijke en duurzame wijze heerlijke producten
gemaakt. Wij verwerken zoveel mogelijk van deze streekproducten in onze
gerechten en dat proef je.

M

et c
hocolade

Vega

Pancake
stack

pannenkoekentoren,

banaan, chocoladesaus,
karamel-toffeesaus 8,50

