Nagerechten
Dame blanche

vanille-ijs, slagroom, amandelschaafsel,
chocoladesaus 6,75
		

Ik doe mee met de Amelander			

vers fruit, honing 6,75

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

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

Vanille-ijs bereid met verse boerenmelk van het eiland

vanille-ijs, slagroom 6,25		

Boerenkwark		

Ameland heeft een prachtige diversiteit
aan bloeiende planten, bloemen en

bomen. Op al die geurende en bloeiende

Koos Konijn ijsbeker			

zoete, ietwat zilte honing maken

fruit 4,75

pracht komen veel bijen af die een zachte,

met vanille-ijs, discodip en slagroom of gevuld met vers

Crème Brûlée		

Allergeneninformatie?

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

BOOMHIEMKE W EL L NESS -BE AUT Y

Nobeltje, basilicum ijs, slagroom 7,00

menu
Vakantiepark Boomhiemke
Wellness & Beauty

nl

Liever een lekkere salade?
Kijk op de volgende pagina.

Lunch

Vegaan
k

Soep & voorgerechten

tosti

geroosterd focaccia brood,

tot 17.00 uur

ambachtelijke beenham, kaas 6,75

Brood

met smeersels 5,25

ga

Vean
Broodje gezond				
k

rustiek stokbrood, oude kaas, beenham, komkommer,

Mosterdsoep

tomatentapenade, ei, mosterdcress 9,25
ega

V an
k
Wad’n kroket duo				

rundvleeskroket, bospaddestoel truffel kroket,
biologisch brood, grove mosterd 9,50

Ge
ro os

terd f

ocaccia brood

Herefordkoeien die in Nes heerlijk grazen in de wei.

mosterdsoepje, rundvleeskroket, kaassalade,
biologisch brood 12,50

Vega

rode ui, tomaatjes, walnoten,

ga

Vean
Gerookte meerval op toast		
k

kappertjes, cocktailtomaatjes, komkommer 9,50
...............................................................................................................................

Vegaan
k
Genieters lunch 		

Kaassalade

diverse kaassoorten, komkommer,

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

Met rundvlees dat afkomstig is van de Amelander

Salades

Aan de oostkant van het dorpje Buren ligt de meerval

kwekerij. De broers Martin en Peter Metz kweken, fileren
en roken hier de vis helemaal zelf.

honing-mosterddressing
klein 10,25 | groot 14,25

k
stie
u
R

drie eitjes, beenham, kaas, biologisch brood,

Koos Konijn broodtrommel
gevuld met een kindertosti of

boterhammen met Nutella en kaas,
komkommer en Capri-Sun 7,50

Vegaan
k

Gerookte meervalsalade

komkommer, rode ui, pittenmix,

ommel
De broodtr
urlijk
mag je natu
houden!

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

Ameland, een eiland met veel natuur, zilte wind, zuivere lucht en

Broodje carpaccio

rustiek stokbrood, rundercarpaccio, pesto,
oude kaas, mesclun 9,25

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.

klein 14,25 | groot 18,25

tomaatjes, caesardressing
klein 12,25 | groot 16,25

gerookte meerval of droge worst 6,00
.....................................................................................................

Op de Amelander akkers wordt het mosterdzaad al decennialang gezaaid en verbouwd.
In Hollum wordt deze in de korenmolen

gemalen en verwerkt tot mosterd met een
heel eigen smaak.

Wad’n kroketjes

pulled pork, garnalen, kaas, dips 9,50

op ambachtelijke wijze kaas met

bijzondere smaken.

frisse salade 8,50

champignons, taugé,
cashewnoten, sesamdressing

Kaasboerderij Ameland maakt

echte Amelander grondstoffen in

Uitsmijter		

groene asperges, mesclun,

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

de meest uiteenlopende fijne en

brood
stok

Gemarineerde
kogelbiefstuk¯
salade

Vegaan
k

Bij een grote salade
kunt u kiezen uit
brood of frites

Rundercarpaccio
pesto, geschaafde oude kaas,
pittenmix 10,50

