
MENU

ameland

lunch & diner

Hier in onze brasserie proberen we zoveel mogelijk rekening 
te houden met de natuur. Daarom maken we veel gebruik van 

Amelander Produkten.

Dit keurmerk staat voor kwalitatief hoogwaardige Amelander 
Produkten. Ze worden ambachtelijk en duurzaam op Ameland 

geproduceerd met lokale ingrediënten.



Soep van de week 5.5
geserveerd met biologisch brood 

 
Uitsmijter Qurios * 8
met paddenstoelen, tomaat, rode ui, Amelander kaas en 
ham, geserveerd met 2 boterhammen 

Uitsmijter Ameland * 7
met Amelander kaas, geserveerd met 2 boterhammen 

 
Amelander kroketten * 9
van Wad’n Keuken, geserveerd met Amelander mosterd 
en 2 boterhammen 

 
Hollandse tosti 5
met ham en kaas uit de oven, geserveerd met ketchup 
 

VERSE BROODJES
Keuze uit rozemarijn-zeezout of cereals 
 
 
Amelander lamsragout * 9
brostei gevuld met Amelander lamsragout van Wad’n Keuken 

 
Hete kip 9
gemarineerde kippendijen met paddenstoelen, bosui, 
rode ui en rucola 

Brie uit de oven  8
lauwwarm met appel, honing en walnoten

Hummus 7
huisgemaakt met groene kruiden en gegrilde groenten

LUNCH
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* Amelands Produkt



LUNCH

Carpaccio 9
fijngesneden rundermuis met pesto, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en rucola 

Amelander meerval * 9
gerookte Amelander meerval met dillemayonaise,  
komkommer en rode ui 

 
Stoofvlees 9.5
huisgemaakt met zilveruitjes, wortel en peterselie, 
geserveerd met biologisch brood 

MAALTIJDSALADES 

Salade 7
gemengde salade met tomaten, komkommer, rode ui, 
peer, croutons en huisdressing

 
Salade kip 10.5
gemengde salade met kip, tomaten, komkommer, rode ui, 
peer, croutons en huisdressing

Salade Amelander meerval * 10.5
gemengde salade met gerookte Amelander meerval, tomaten, 
komkommer, rode ui, peer, croutons en huisdressing

Salade geitenkaas 9.5
gemengde salade met geitenkaas, tomaten, komkommer, 
rode ui, peer, croutons en huisdressing

LUNCHPLANK 

Qurios lunchplank * 14.5
soep van de week, Amelander lamsragout in brostei en een  
frisse salade met geitenkaas 

ameland



VOORGERECHTEN

Gamba’s 10
in een pittige kruidenolie, geserveerd met toast  
 

Gevulde courgette 6.5
met brie, seizoensgroente en een noten-limoen hummus 

 
Broodplankje 6.5
biologisch brood met drie huisgemaakte dips en 
gemarineerde olijven 

Soep van de week 5.5
geserveerd met biologisch brood

Oosterse eendenborst 10.5 
gemarineerd op Oosterse wijze, met hoisinsaus, paksoi 
en kroepoek

HOOFDGERECHTEN

Rijkgevulde salade  12.5
met paddenstoelen, zongedroogde tomaten, stoofpeer, 
blauwekaasdressing en noten 

 
Groentecurry  15
lichtpittig met kokos, citroengras, zoete aardappel, 
pompoen en bosui
 

DINER
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Huisgemaakte spareribs 18.5
in een zoet-pittige marinade  

 
Zalmmoot 18.5
op de huid gebakken zalm, met een mousseline van pompoen 
en een saus van Frangelico en sherry 
 

Vis van het Amelander wad * Dagprijs
Wat het wad ons te bieden heeft, geserveerd met 
bijpassend groentegarnituur en saus 

 
Risotto  15.5
met paddenstoelen, cherrytomaat, Parmezaanse kaas en 
spinazie 
 

Parelhoen 18.5
van de grill, met een gepofte knoflooksaus met 
seizoensgroenten 
 

Kalfsentrecote 21.5
van de grill, met een truffeljus met seizoensgroenten 
 

Stoofpot 16.5
van rund, met zilveruitjes, wortel en peterselie

Bij alle hoofdgerechten serveren wij een bijpassende  
groenten- en aardappelgarnituur 
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QIDS MENU’S

Qids Spareribs  9
minispareribs met frietjes, wortels, komkommer en appelmoes  

  
Parelhoentje  9
van de grill met frietjes, komkommer, wortels en appelmoes  

  
Fish & Chips *  9
van Amelander meerval met frietjes, wortels, komkommer en 
appelmoes  

  
Stamppotje  6.5
aardappelpuree met rode kool en appeltjes  

  
Pasta bolognese  8
pasta penne in  tomatensaus met gehakt, geserveerd met 
Parmezaanse kaas  

  
SuperQ ijs  3.5
vanille- of chocolade-ijs met slagroom, koekje en fruit  
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DESSERTS

Crème brûlée 6.5
met wisselende smaak 

 
Chocolade  7
chocolade fudge met een brownie en vanilleijs 

Notenijs * 6.5
pistache,  walnoten en hazelnoot van onze Amelander 
kaasboer, geserveerd met een room van Frangelico 

 
Stoofpeer * 6.5
gemarineerd in rode wijn met hangop van Amelander 
yoghurt en saus van Friese dumkes 
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