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Geachte gast, 
 
Allereerst van harte welkom in het Vincenzo Grand Café van WestCord Hotel Noordsee op 
Ameland. Leuk dat u bij ons komt eten! 
 
Onze medewerkers bediening en keuken willen er samen met u een smaakvolle avond van 
maken! Mocht u specifieke diëten of allergieën hebben, laat dit tijdig weten. Zodoende 
kunnen wij hier goed op inspelen. Uiteraard kunnen wij dit aan de hand van de 
allergenenkaart doen. 
 
Laat gerust uw ervaringen achter in  het gastenboek bij de ingang van het restaurant of op 
onze Social Media. Wij wensen u een gezellige en smakelijke avond toe! 
 
Met gastvrije groet, 
WestCord Hotel Noordsee 
 
 
Medewerkers keuken en bediening 
Vincenzo Grand Café  
 
Amelands Product     Legenda 
WestCord Hotel Noordsee is actief lid   In de menukaart komt u enkele iconen 
van het Amelands Product. Dit is een   tegen bij de diverse gerechten. 
samenwerking tussen restaurants en   De uitleg kunt u hieronder terug vinden: 
producenten op Ameland.       
         Vegetarisch gerecht  
Wij proberen in onze menukaart zoveel  
mogelijk lokale eilander producten te       
gebruiken. U kunt deze producten herkennen    Gerecht Amelands Product 
aan het logo zoals hier rechts staat  
afgebeeld bij de legenda van de kaart. 
       Openingstijden  
Mocht u meer informatie wensen over  Lunch   11:30 tot 18:00 uur 
het Amelands Product, dan kunt u    Diner   18:00 tot 21:00 uur 
kijken op www.amelandsprodukt.nl.    Bittergarnituur 11:30 tot 23:00 uur 
  
Bier- en wijnkaart 
Tijdens het diner zin in een fles wijn? Vraag gerust naar onze wijnkaart. Voor bierliefhebbers 
is er ook een bierkaart aanwezig. Onze medewerkers adviseren u hier graag in. 
 
Terras 
Heeft u ons terras al gezien in de binnentuin? Heerlijk ’s ochtends ontbijten in de zon of een 
lekkere lunch tijdens de middag?  
Of liever ’s avonds een aperitief of borrel drinken op ons terras aan de voorzijde van het 
hotel? Onder de heaters kunt u lekker warm nagenieten van een mooie dag. 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.amelandsprodukt.nl
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STARTERS (18:00 uur tot 21:00 uur) 
 
Broodplankje          €   6,00 
met desembrood blond en meergranen, flatbread geserveerd met roomkaas,  
kruidenboter en gerookte paprika pesto 

 Chardonnay  Les Gres, Languedoc, Frankrijk | glas 4,50 | fles 25,00 
 
Gerookte Amelander meerval        €   9,50 
Rilette van in Buren gekweekte en gerookte meervalfilet, appel, bleekselderij,  
kappertjes  en rode ui aangemaakt met yoghurt specerijen dressing 

 Verdicchio “Luzano”, Giovanni e Francisca Marotti Campi, Marche Italië | fles 26,50 
  
Zalm        Halfpension toeslag € 3,00 € 13,50 
Gerookte en gemarineerde zalm met “toastjes” en mayonaise van mierikswortel 
en een frisse salade 

 Gruner Veltliner “Lössterrassen”, Weingut Schloss Gobelsburg, Kamptal, Oostenrijk  | fles 26,00 
 
Carpaccio       Halfpension toeslag € 4,00 € 14,50 
krokante “schotsen” van zuurdesem met dungesneden, gerookte biefstuk,  
gepocheerde kwarteleitjes, groene kruidenslaatje en crème van basilicum   

 Navarra Basiano Tempranillo Tinto, Bodegas Campos de Enanzo, Navarra Spanje | glas 3,75 | fles 19,50 
 
Slaatje van “pulled pork”         €   9,50 
Huzarenslaatje van zacht gegaarde procureur, met gamba’s,  
Een koud gegaarde eidooier gepaneerd met gerookte paprika. 

  Rioja Muga Rosado, Bodegas Muga, La Rioja, Spanje | fles 25,00   
 
Amelander overjarige kaas        €   9,50 
Terrine  van pittige overjarige Amelanderkaas rode uienmarmelade en gekonfijte   Apostelhoeve 
Müller-Thurgau, Maastricht Nederland | fles  27,50   
 
Salade           €   8,50 
van gegrilde “little gem” sla met gebrande schapenkaas, pesto van rode paprika’s  
en krokante mie van zoete aardappel  

  Sancerre “Domaine de la Rossignole”, Pierre Cherrier et Fils, Loire, Frankrijk | fles  28,50 
  

http://www.twitter.com/
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SOEPEN (18:00 uur tot 21:00 uur) 
 
 
Pommedorisoep           €  5,75 
met basilicumroom en fijne groente       
Sauvignon Blanc “le Dropt”, Cave de Landerrouat, Zuid-west Frankrijk  glas 3,75 | fles 19,50  
 
Amelander mosterd          €  5.75 
Romige soep met Amelander droge worst en crème fraiche       

  Les Gres Chardonnay, Les Vignerons des Trois Terroirs, Languedoc, Frankrijk | glas 4,50 | fles 25,00 
 
Crème van grotchampignons        €  5.75 
met knoflook en peterselie croutons 

Les Gres Chardonnay, Les Vignerons des Trois Terroirs, Languedoc, Frankrijk | glas 4,50 | fles 25,00 
 
Trio soep           €  7,50 
geen keuze kunnen maken? Neem ze dan alle drie 
 
 
 
 
 

VINCENZO ’S  PLATES  
 
Maaltijdsalade van het seizoen     € 14,50 
diverse groente- en slasoorten, gepocheerde kwarteleitjes en  
zuurdesem “papier”                                           

 
uit te breiden met: 
Gerookte of gemarineerde zalm   €   2,00 
Carpaccio      €   3,00  

 
Pizza Quattro formaggi, con rucola    € 12,50 
 
Pizza pepperoni con grana e rucola    € 12,50 
 
Beefburger        € 15,50 
Met gegrilde Schotse black angus burger met  bacon,  
spiegeleitje, friet en salade 
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HOOFDGERECHTEN (18:00 uur tot 21:00 uur) 
 
 
Dorade            € 21,50 
Op de graat gebakken met sofrito van ui,tomaat, rode paprika en knoflook  

  Rioja Muga Blanco “Barrel Fermented”, Bodegas Muga, La Rioja, Spanje | fles 26,50   
 
Zalm            € 19,50 
Zalmfilet uit de oven  met jus van kokkels uit de Waddenzee,  kappertjes, 
droge Amelander worst en peterselie. (half pension – toeslag  4,50)       

  Leyda Chardonnay ”Falaris Hill”, Viña Leyda, Leyda Valley, Chili | fles 29,50  
 
Amelander meervalfilet         € 18,50 
“Lekkerbekje” van Amelander meerval met groene kruidenslaatje en  
lichte yoghurtspecerijen dressing 

  Apostelhoeve Müller-Thurgau, Maastricht Nederland | fles  27,50   
 
Schnitzel 2.0          € 18,50 
Drie bereidingen van en met varkensvlees: krokant gebakken schnitzeltje,  
zacht gegaard buikspek en gegrild sausijsje met “hete bliksem”     
     Montepulciano D’Abruzzo “Riseis”, Agriverde, Abruzzen, Italië | fles € 26,50?? 
 
  
Diamanthaas          € 19,50 
op lage temperatuur gebraden met rode port – zoethout saus.  

 Douro “Vale da Clara”, Quinta de la Rosa, Douro, Portugal | fles 26,50 
 
Lam            € 21,50 
in Amelands bier gestoofde Amelander lamschenkel met rode bieten couscous,   
groene asperges en z’n eigen jus 

 Terra Barossa “Shiraz”, Thorn-Clarke, Barossa Valley | fles 28,00 
 
Taartje van rode ui          € 18,50 
en  Bleu d’Wolvega, met gepofte bietjes en witte bonen met groene kruiden 
in yoghurtspecerijen dressing 

 Spatburgunder Trocken, Weingut Manz, Rheinhessen, Duitsland| fles 28,00 
 
Curry             € 18,50 
Van terrasana linzen du puy met gerookte amandelen, rozijnen en vandouvan met   
een gepocheerd scharreleitje van de buurman en kroepoek van linzen.  

  Pinot Grigio Alto Adige Söll, Kellerei Kaltern (Viticoltori Caldaro), Alto Adige, Italië | fles  27,50   
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DESSERTS (18:00 uur tot 21:00 uur)  
 
Amandelen `           € 7,50 
Taartje van met Amelander ijs van groene appel en schuim van marsepein   

  Sauternes Château Simon, Bordeaux, Frankrijk | glas 6,00 
 
Gin en tonic           € 6,50 
gelatine van gin en tonic met citroen sorbet ijs gekonfijte citroenschil  
en siroop van jeneverbes 

  Sauternes Château Simon, Bordeaux, Frankrijk | glas 6,00 
 
Dame Blanche          € 5,50 
van Amelander witte chocolade-ijs met advocaatroom en warme chocoladesaus 

  Rietvallei Rooi Muscadel, Rietvallei Wynlandgoed Robertson, Zuid-Afrika | glas 5,00 
 
Multi vitamine           € 5,75 
Salade van versfruit en yoghurtcrumble met smoothie schuim  

  Rietvallei Rooi Muscadel, Rietvallei Wynlandgoed Robertson, Zuid-Afrika | glas 5,00 
 
Kaasplankje       Halfpension toeslag € 2,00 € 8,50 
van de beste Amelander en regionale kazen met vijgen notenbrood 

  Kopke rode port 10 jaar oud | glas € 7,25 
 
Koffie met lekkers          € 7,00 
Koffie (of thee) naar keuze met lekkernijen en Nobeltje 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/

