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Geniet met vrienden en familie van een gezellig diner, uitgebreide High Tea of kom borrelen

met een uitbundige borrelplank en een goed glas wijn. Ook voor kinderen is Restaurant StrAnders een heerlijke 

plek om te vertoeven. We hebben een apart kindermenu en op het speelveld kunnen ze naar harte lust spelen. 

Wij zijn lid van het Amelands Produkt en werken dan ook veel met dit streekeigen goed.

Bij de selectie van onze ingrediënten houden we rekening met duurzaamheid en de seizoenen.

Wij roepen altijd: het verveelt hier nooit! Alle seizoenen hebben hun eigen charme hier op het prachtige Ameland. 

Wij zijn dan ook het grootste gedeelte van het jaar dagelijks geopend. Sinds 2009 vind je ons hier aan de 

Strandweg in Buren, waar we met veel plezier onze gasten een bijzonder moment willen bezorgen. 

Louise Molenaar, Rick de Jong & medewerkers

Welkom bij Restaurant StrAnders!
Gezellig tafelen, een moment om naar uit te kijken!

Volg ons op facebook voor nieuws en leuke acties Vegetarisch gerecht

Free WiFi Gerecht met Amelands Produkt

Good food for good peop le
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Plankje bio breekbrood met tonijnsalade,

aoili en kruidenboter  5,00

Brotbrett | Butter | Aïoli | Thunfischsalat

Verse oesters    Per stuk 3,00 Per half dozijn 17,50

Auster

Amelander kokkels 5,00

Herzmuscheln

Garnalenkroketjes met wasabi mayo 2 st. 5,50 

Garnelenkrokette

Inktvisringen met knoflooksaus 6 st. 4,25

Tintenfischringe

Garnalen in filodeeg met remouladedip 6 st. 4,25

Garnelen im Teigmantel

Krokante stukjes scholfilet 6 st.  5,25

Knusprige Schollenfilet

Mini groentekroketjes 3 st. 4,25

Gemüsekrokette

Mini chorizokroketje  3 st. 4,25

Chorizokrokette

Kaasloempiaatjes met chilisaus 6 st. 4,75

Käsefingers

Kippenkluifjes met knoflook 3 st. 4,00

Hähnchenschenkel

Mixed snack platter: van alles wat 13,00

Snacks zum teilen

Amelander mosterd- kaassoep met spek 

(Zonder spek vegetarisch)  5,50

Senfsuppe | Speck

Tomatensoep met basilicum en room 4,50

Tomatensuppe | Basilikum

Bisque met gamba en coquille    8,50

Fischsuppe | Jakobmuscheln | Garnelen

Brood & Bites om te delen Soepen
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Zalm “red label” gepekeld in rode biet met

geitenkaas en remouladedip  9,00

Lachs | Ziegenkäse | Remouladensoße

Paling, mousse van Amelander meerval

en wasabi mayonaise 9,50

Aal | Mousse Ameländer Welsch | Wasabimayonnaise

Hollandse garnalen met cocktailsaus en avocado  9,50

Garnelencocktail | Cocktailsoße | Avocado

Gebakken gamba’s in knoflookmarinade

met aoili (Ook als hoofdgerecht: 23,00)    11,00

Black Tiger Garnelen

Rundercarpaccio met rucola, pijnboompitten,

pesto en Amelander kaas 10,00

Carpaccio | Rucola | Pinienkernen | Pesto | Käse

Voorgerechten



Etagère met schaal-, schelpdieren en (warme) 

visgerechtjes van het seizoen. Met sausjes, een puntzak 

friet en sla. Per 2 personen te bestellen.

(Op verzoek ook voor 1 persoon, toeslag 2,00 ) 

 

StrAnders FISH  Platter 24,50 p.p.
Diverse soorten gebakken vis: zalm, sliptong,

kabeljauw en schelvis. Voor wie van alles wil proeven. 

Wisselende aanvoer.  Met sausjes, een puntzak friet

en sla. Per 2 personen te bestellen.

(Op verzoek ook voor 1 persoon, toeslag 1,00 ) 

Sa
la

de
s, 

pl
at

te
rs

  &
 V

is 

Di
ne

rk
aa

rt

Gebakken kabeljauwfilet met coquille, peentjes

en beurre blanc 19,00

Kabeljaufilet | Jakobmuscheln | Möhren | Beurre blanc 

Gebakken zalmfilet met Amelander mosterdsaus,

groene asperges en spek  18,00

Lachsfilet | grüner Spargel | Senfsoße | Speck

Gevulde Amelander meervalfilet met zalm,

Hollandse garnalen, saus van schaaldieren

en doperwten 19,50

Ameländer Welsch | Lachs | Garnelen | Krustentiersoße 

Gebakken Noordzee tongetjes met zeekraal

en Amelander kokkels              dagprijs 

Seezunge  | Queller | Herzmuscheln | Remouladensoße

Van de viskraam: gefrituurde vis
Kibbeling van kabeljauwachtige met sausjes 14,00

Frittierter Kibbeling | zwei Soßen

Lekkerbek van kabeljauw, scholfilet en

calamaris met saus 16,75

Backfisch | Scholle | Tintenfisch | Remouladensoße

Hoofdgerechten: Vis StrAnders SEAFOOd Platter 25,95 p.p.Salades
Als voorgerecht én hoofdgerecht te bestellen 

Huissalade: zalm, Hollandse garnalen,

avocado en scharrelei  9,00  17,00

Salat | Lachs | Hollandische Garnelen | Avocado | Eier

Salade met geitenkaas, appel, walnoten

en cranberry  7,00  15,00

Salat | Ziegenkäse | Apfel | Walnüsse | Cranberry



Runderburger van boer Foppe op een sesambol,

met bacon, cheddar, kropsla en friet 15,00

Rinderburger | Cheddar | Speck |Salat | Sesam Brotchen

Surf & turf van Black Angus en gamba’s

met gepofte tomaat en Hollandaisesaus 20,00

Rindersteak | Black Tiger | Tomaten |  Hollandaisesoße

Gebakken steak van Black Angus met

kruidenboter, asperges en spek 18,00

Black Angus steak | Kräuterbutter | grüner Spargel  | Speck

Gemarineerde kippenkluifjes met chili- en

kruidige knoflooksaus 15,00

Hähnchenschenkel | Chilisoße | Knoblauchsoße

Gegrilde lamsrack en gerookte lamsham met

peper- knoflookjus en tomatencompote 23,00

Indien op voorraad van Amelander

afkomst (+ 3,50)

Lammkarree | geräuchertes Lammschinken |

Pfefffer- Knoblachsoße | Tomatenkompott

Hartige taart met geitenkaas, artisjok en

tomaten met tomaat- basilicumsalsa 16,00

Pastete | Ziegenkäse | Artischocke | Tomaten |

Tomaten- Basilikumsalsa

Hoofdgerechten: Vlees Hoofdgerecht: vegetarisch 
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met salade en gebakken aardappelen. 

Met uitzondering van de platters,
salades en burger. We serveren graag extra bij!    

Alle Hauptgerichten werden mit Haussalat und 
Bratkartoffeln serviert. (Mit Ausnahme der Platters, 

Salate und Burger)  Wenn Sie extra wünschen, 
servieren wir gerne extra!

Bijgerechten | Beilage
Puntzak friet met saus | Pommes Mayo 3,50

Warme saus extra | Warme Soße 1,50
Warme groente | Warme Gemüse 3,00
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The b
est things in life are sweet

Sweet Bites! Een verrassingsdessert 6,75 

Überraschungsdessert 

Cheesecake met witte chocolade en roodfruit 6,00 

Cheesecake | weiße Schokolade | rotes Obst

Crème brûlée met gebrande suiker 4,75

Crème brûlée

Dame blanche tussen twee wafeltjes

met slagroom 5,50 

Vanille-eis | Schokoladensoße

Amelander vanille- en aardbeienijs met

verse aardbeien 6,00 

Op verzoek met advocaat (+ 1,00)  

Vanille-eis | Erdbeere-eis | Erdbeere

Spoom: limoenijs, munt, Perlwein en Limoncello  6,00

Limone Eis | Perlwein | Minze | Limoncello 

 

Kaasplank met Amelander en Friese kazen 8,50

Käse Brett | Ameländer Käse | Käse aus der Region 

Desserts
Onze wijnkaart kenmerkt zich door diversiteit en 

vriendelijke prijzen. Je vindt bij ons niet de grote 

namen, wel wijnen van wat onbekendere wijnboeren 

die een prachtig product maken. Ook als je niet een 

doorgewinterde wijnkenner bent, helpen wij je graag 

bij het maken van een keuze.

Wijnen van Egbert is onze partner in wijnen en biedt een 

ruim assortiment kwaliteitswijnen, veelal een biologisch. 

Wijnen met een verhaal uit de hele wereld. Naast de 

verkoop van wijnen verzorgt Egbert ook proeverijen.

Wijnproeverij StrAnders
8 soorten wijn, zoals; mousserende, witte, rode, port en 

dessertwijn. Daarbij serveren we diverse mooie hapjes 

van locale- en seizoensproducten. De wijnproeverij is 

onder leiding van Egbert Reining en op afspraak te 

reserveren. Voor meer informatie vraag Louise.

Prijs vanaf: 32,50 p.p.

Wijnkaart StrAnders

Wi
jn

ka
ar

t

Home is were the wine is



Lunchmenu tot 16.00 uur

Amelander mosterd- kaassoep met spek 5,50

Kan ook vegetarisch 

Tomatensoep met basilicum en room 4,50

Bisque met gamba en coquille 8,50

Bij de soep serveren we biologisch breekbrood

 

Belegde  Broodjes

Knapperige sezam bol met:
Amelander kaas en/of ham 5,50

Zalm, ei, garnalen en mosterdmayo  8,00

Paling, rode ui, wasabi 9,00

Gerookte lamsham   7,00

Twee haringen (indien op voorraad)  6,50

Twee kroketten   6,00

Twee garnalenkroketten  7,00

Lunchmenu tot 16.00 uur

Luxe sandwicherol met rundercarpaccio, 

pijnboompitten, gerookte pesto en kaas 9,50

Luxe sandwicherol met tonijnsalade, zalm, ei,

rode ui en kappers  9,50
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Soepen Lunchdeal StrAnders

 Sandwiches

Snelmenu tot 18.00 uur te bestellen

Met friet, salade en sausjes
Kibbeling met twee sauzen 12,00 

Lekkerbek van kabeljauw met remoulade 13,00

Krokante scholfilet met remoulade  13,00 

Inktvisringen met knoflook 13,00

Schnitzel met pepersaus  13,00

Runderburger op een sesambol 13,00

Kippenfluifjes met chili- en knoflooksaus  13,00

Biefstuk van Black Angus met kruidenboter 16,00

Plateservice
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Lunchmenu tot 16.00 uur

Mosterd- of tomatensoep met een tosti ham/kaas

Samen voor slechts 7,50

Tosti’s
Tosti van focaccia brood:
Tosti met ham en/of kaas 4,50

Tosti geitenkaas, lamsham, rucola en tomaat 5,50  

(zonder lamsham vega)



Keuze uit onze thee en koffie-

soorten. Scones met clotted cream 

en marmelade. Brownie en/of 

muffin. Zoete lekkernijen. Vers fruit 

en bonbons. Luxe sandwiches en 

broodjes. Hartige luxe hapjes van 

de chef. Vruchtensap.

21,50 p.p.

Keuze uit onze theesoorten.

Grote kan met ranja. Mini sandwich. 

Brownies en zoete lekkernijen. 

Snoepgoed. Warme bitterbal.

Kleurplaat met kleurtjes.

8,50 p.p.

Een fles witte, rosé of rode huiswijn. 

Breekbrood met smeersels. Etagère 

met hartige hapjes en soepje.

Carpaccio vis of vlees.

Warm vis- of vleesgerecht.

24,50 p.p.
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High WineSweet High Tea Kinder High Tea 
Kleine gerechten en borrelhapjes 

Bio breekbrood met smeersels 5,00

Portie olijven 3,00

Portie kibbeling met saus 6,00 

Lekkerbek van kabeljauw met saus  6,00

Garnalenkroketjes met wasabi mayo 2 st. 5,50

Inktvisringen met knoflooksaus 6 st. 4,25

Garnalen in filodeeg met remouladedip 6 st. 4,25

Krokante stukjes scholfilet 6 st. 5,25

Portie bitterballen  6 st. 4,00                                 12 st. 7,50  

Mini groentekroketjes 3 st. 4,25

Mini kroketje met chorizo 3 st.  4,25

Kaasloempiaatjes met chilisaus 6 st. 4,75 

Mixed snack platter: van alles wat 13,00

Bord friet met mayo 3,50 

Kroket, frikandel, kaassoufle  2,00

Borrelmenu Restaurant StrAnders 
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Graag vooraf reserveren en vanaf 2 personen



Strandweg 71

Buren Ameland

Tel. 0519-543029

info@restaurantstranders.nl

www.restaurantstranders.nl


