Food
Vegetarisch
Vegetarisch mogelijk

Allergeneninformatie?

Roompot werkt met duurzame goede vis

Vraag ernaar bij onze medewerkers.

volgens de VISwijzer.

BOOMHIENKE

Kleine portie mogelijk

Jouw vakantiebestemming willen we je niet
alleen laten zien, maar ook laten proeven.

Soep & voorgerechten

Proef onze klassiekers

Daarom koken we vooral met lokale
ingrediënten, gebruiken we authentieke

Brood 5,50

smaken en vormen specialiteiten van

Schnitzel

kruidenboter | tapenade | olijfolie | zeezout

Ameland de basis van onze gerechten.

romige mosterdsaus |

briochebrood | mosterdcrème | bacon |

Natuurlijk met liefde bereid voor onze

gebakken aardappelen

Amelander kaas | gebakken ui |

Amelandersoep 

vraag naar het aanbod

dagverse soep

Rundercarpaccio 

9,50

Kipsaté 
Extra stokje 

vandaag voor?

Amelander proeverij 

gerookte meerval | garnalenkroketjes |

soep | Wad’n kroketjes | geitenkaas

frisse salade

met honing | toast | 2 personen

18,50
+2,75

The Blue Butcher vega burger 

cassave chips | lente-ui |

briochebrood | hummus | little gem |

zoetzure komkommer | friet

gegrilde aubergine | tomatenrelish | friet

15,75

Hoofdgerechten

Amelander kaas 10,75
Als hoofdgerecht 14,75

Gerookte meerval 
Als hoofdgerecht 

diverse kaassoorten | walnoten |

zoetzure komkommer | gemengde sla |

bladspinazie | honing-mosterddressing

kruidendressing

12,75
16,75

Stoofpotje van Amelander lam 
pruimen | abrikoos |

Amelander tournedos medaillons 
Extra medaillon 

gebakken aardappelen

seizoensgroente | cranberrysaus |

14,75
18,75

Geitenkaas 12,75
Als hoofdgerecht 16,75

gemarineerde kogelbiefstuk | little gem |

geroosterde pistachenoten | little gem |

cashewnoten | champignons |

vijg | cranberry-frambozendressing

19,50

25,+7,50

gebakken aardappelen

Gebakken meervalfilet 

sesamdressing

15,75

24,50

Salades

Amelander biefstukpuntjes 
Als hoofdgerecht 

Burger van Amelander rund 

tomatenrelish | coleslaw | friet

pesto | geschaafde Amelander kaas

Wad’n kroketjes 

18,50

wereldse gasten. En, het liefst ook duurzaam verbouwd op het eiland. Waar ga jij

10,25



19,50

gemarineerd in mosterd | gebakken

Spinazietaartje 15,50

aardappelen

paprika | aardappel | geitenkaas |
Amelander honing | tijm

Lintpasta 19,50
vis van de dag | groene kruiden | knoflook

