Voorgerechten
Brood met roomboter, kruidenboter en tapenade

5.90

Runder carpaccio met pesto-dressing, oude kaas, truffelmayonaise en
pijnboompitten 12.95
Ongepelde Gamba’s, gebakken in knoflookolie 12.95
Onze maaltijdsalades zijn in een halve portie ook als voorgerecht te
bestellen
Kunt u geen keuze maken neem dan onze : Proeverij van
voorgerechten 13.95

Soepen
Amelander mosterdsoep met spekjes en bosui 6.95
Goed gevulde vissoep 7.90
Soep special 6.95

Kindergerechten
Poffertjes 6.50
Schnitzel 9.75
Kipnuggets 9.75
Kibbeling 10.75
Kroket 7.95
Frikadel 7.95
Alle (behalve de poffertjes) worden geserveerd met friet, mayonaise, appelmoes en een
verrassing!

Hoofdgerechten
Runderbavette met kruidenboter 23.95

Ongepelde Gamba’s, gebakken in knoflookolie 24.95
Gnocchi met groenten, pesto en kaas 17.95

Onze hoofdgerechten (behalve de gnocchi) worden geserveerd met wisselend
aardappelgarnituur, groente en een salade.
Extra garnituren zijn bij te bestellen voor 2.50

Vraag ook naar onze specials!

Plates
Onze plates worden geserveerd met friet, mayonaise en salade
Spareribs* 22.95
Gebakken mosselen* met paprika, ui, champignons en een vleugje
kerrie met remouladesaus 17.95
Krokante kibbeling* met remouladesaus 18.95
Vis van de dag!
Schnitzel naturel* met citroen 17.95
Schnitzel de Zwaan* met spek, ui en champignons 19.95
Zwaneburger, lekker grote hamburger met sla, tomaat, ui, augurk,
kaas, krokant spek en BBQ-saus op een burger bun 17.50
Falafel burger: met sla, tomaat, augurk en ui, tomatensalsa en
avocado op een broodje 18.95
Malse kipsaté (van kippendijen)* met pindasaus 19.90
De gerechten met een * kunnen ook in halve porties geserveerd
worden!

Maaltijdsalades (geserveerd met brood en boter)
Tonijnsalade, zongedroogde tomaat, kappertjes en ei 16.95
Carpaccio met oude kaas, pijnboompitten, pesto en truffelmayonaise
18.95
Warme geitenkaas met honing en nootjes 17.95

Nagerechten
Crème Brûlée van Nobeltje 6.95
Tiramisu met een bolletje vanille ijs 7.95
Coupe met verschillende soorten ijs en slagroom

6.50

De bekende Dame Blanche: drie bolletjes vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom 6.95
Lekkernijen voor bij de koffie of thee 3.95
Kinderijsje 5.25
Tip: een glaasje Floralis Moscatel oro (dessertwijn) 5.25

Speciale koffies 8.00
Irish koffie (Jameson)

Dom koffie (Dom Benedictine)

Spanish koffie (Tia Maria)

Dokkumer koffie (Berenburg)

French koffie (Grand Marnier)

Zwanekoffie (Zwanebitter)

Italian koffie (Amaretto)

Ballumer koffie (Nobeltje)

Brasilian koffie (Baileys)

Unsere Karte auf Deutsch
Vorspeisen

Hauptspeisen

Brot mit Kräuterbutter und Tapenade 5.90
Rindercarpaccio mit Pesto Dressing, alte
Käse, Truffel mayo und Pinienkernen 12.95
Garnelen gebacken mit Knoblauchöl 12.95
Unsere Mahlzeitsalate können Sie auch in
halbe Portion bestellen
Du kannst nicht bestimmen, schauen sich
unsere: Kostprobe von Speisen 13.95

Rinderfilet mit Kräuterbutter 23.95

Suppen
Amelander Senf Suppe mit geräucherter
Speck und Lauch 6.95
Suppe Special 6.95

Gut gefühlte Fischsuppe 7.90

Platten
Unsere Platten werden mit Pommes frites,
Mayonnaise und Salat serviert.
Gebackene Muscheln * mit Paprika,
Zwiebeln, Champignons , Curry mit
Remoulade Soße 17.95
Knusprige Kibbeling * mit Remoulade Soße
18.95

Schnitzel Naturell * mit Zitrone und
Petersilie 17.95
Schnitzel der Schwan * mit Speck,
Zwiebeln und Champignons 19.95
Zwaneburger, Hamburger mit Salat,
Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Käse,
knusprigem Speck und BBQ-Soße auf
einem Burger Bun 17.50
Falafel Burger (vegan), mit Salat, Tomaten,
Gurke , Tomatensalsa, Avocado und Zwiebeln
auf einem Brötchen 18.95

Hühnchen schenkel säte* mit Erdnuss-Soße
19.90

Spareribs* mit zwei Soßen 22.95
Tages Fische!
Die Gerichte mit einem * können in halben
Portionen serviert werden!

Gnocchi mit Gemüse, Pesto und Käse 17.95
Garnelen, gebacken mit Knoblauchöl 24.95
Unsere Hauptgerichte (außerdem den
Gnocchi) werden mit einem Kartoffel
Garnitur oder Pommes frites, Gemüse und
Salat serviert
Zusätzliche Beilagen auch für 2.50 zu
bestellen
Mahlzeitensalate
Mit Brot und Butter serviert
- Thunfischsalat, sonnengetrocknete
Tomaten, Kapern und Ei 16.95
- Carpaccio mit alter Käse, Pesto,
Pinienkernen und Trüffelmayonnaise 18.95
- Warme Ziegenkäse mit Honig und Nüsse
17.95

Kindergerichte
Poffertjes 6.50, Schnitzel 9.75, Hähnchennuggets 9.75, Kibbeling 10.75, Krokette
7.95, Frikadel 7.95
Alle (außer die Poffertjes) serviert mit
Pommes, Mayonnaise, Apfelmus und eine
Überraschung

Nachspeisen
Crème Brûlée von Nobeltje 6.95
Tiramisu mit ein Kugeln Vanilleeis 7.95
Coupe mit verschiedene Eissorten und
Sahne 6.50
Dame Blanche: drei Kugeln Vanilleeis mit
Schokoladensoße und Schlagsahne 6.95
Kindereis 5.25
Köstlichkeiten beim Kaffee oder Tee 3.95

Onze huiswijnen
Per glas: 5.00
Per karaf: 16.95
Per fles: 21.75

Wit
Saint Martin Reserve Chardonnay – Frankrijk
Strogeel van kleur met aroma’s van citrus, ananas en perzik. Zachte rond smaak met tonen van
perzik en hazelnoot.
Bij: lekker in combinatie met vis (met saus), kip, salades en lichte kazen. Ook uitstekend als
aperitief.

Resplandy Sauvignon Blanc – Frankrijk
Lichtgele kleur met tonen van citrus, groene appel en kruisbessen. Fruitige, frisse smaak met zachte
zuren.
Bij: Aperitief, salades en vis

Rood
Espiritu de Chile Chronos – Classic Merlot – Chili
Een volle wijn met tonen van kruiden, rood fruit en vanille. Smaken van pruimen, bramen en
chocolade. De structuur is zacht en soepel met een lange afdronk.
Bij: Gegrild vlees, gegrilde groenten, eendenborst, en stevige kazen.

Comte de Sirac Cabernet Sauvignon IGP – Frankrijk
Robijnrood van kleur met geuren van kersen, bessen en kruiden. Zacht en een kruidige afdronk.
Bij: gegrild en geroosterd vlees, kazen.

Rosé
Comte de Sirac Grenache Rosé IGP – Frankrijk
Licht roze kleur. Aroma’s van frambozen, aardbeien en bessen. Frisse, lichte rosé met een zachte
afdronk.
Bij: Aperitief en bij de BBQ

Zoet
St. Kilian Zeller Grafschaft Mosel – Duitsland
Een aangename, lichtvoetige wijn voor alledaags.
Bij: gevogelte en visgerechten met niet al te zware sauzen

Witte wijnen
Voor onze speciale wijnen werken wij samen met Wijnen van Egbert uit Hollum. Egbert is
sommelier en heeft bij verschillende gerenommeerde restaurants op Ameland gewerkt. In 2019 is zijn
winkel geopend waar hij regelmatig workshops en wijnproeverijen organiseert.

Neiss Riesling Trocken – Duitsland
Mooie droge Riesling met nadrukkelijk Rieslingaroma’s van rijpe appel, licht honing en fris wit
fruit. De smaak is prachtig in balans met een aangenaam laag alcoholgehalte en een verfijnde
zuurgraad. Deze Riesling trocken heeft een strak karakter en geen restzoet in de afdronk. 27,50

Spitzmühle Grüner Veltliner - Oostenrijk
Spetterende Veltliner met tonen van appel en bloemen in de geur. Frisse en ronde wijn met peer en
noten in de smaak. Iets mineralig met een klein bittertje. De frivole stijl maakt dit tot een
aangenaam glas wijn met weinig alcohol. 25,75

Rueda Verdejo - Spanje
Een familie wijnhuis uit de Ribera del Duero in het noorden van Spanje. Fijne aroma’s van exotisch
fruit en citrus. In de afdronk duidelijke zuren. 22,10

Mâcon Villages – Frankrijk
Een geconcentreerde Chardonnay met duidelijke houtrijping en intens aroma van tropisch fruit en
zachte botertonen. De weelderige geur van de Chardonnay in samenspel met de tonen van hout
komen goed naar voren. Deze wijn heeft een mooie zachtheid en een lange afdronk. 42,35

Rode wijnen
Voor onze speciale wijnen werken wij samen met Wijnen van Egbert uit Hollum. Egbert is
sommelier en heeft bij verschillende restaurants op Ameland gewerkt. In 2019 is zijn winkel geopend
waar hij regelmatig workshops en wijnproeverijen organiseert.

Touraine Gamay – Frankrijk
Bijzondere Gamay, die zich opent in het glas. De toegankelijke geur heeft een lichte aardsheid,
overrijpe bessen, viooltjes en medium intensiteit. 26,60

Côtes du Rhône – Vieilles Vignes, Frankrijk
Deze wijngaard van Domaine Hillaire beslaat 16 hectare waarvan 6 in de beroemde Chateauneuf
du Pape. Het is een blend van Syrah en Grenache. De wijn heeft de geur van rode bes, aroma’s van
framboos en kruiden. Elegant en soepel in afdronk. 25,00

Valpolicella Classico - Italië
Een op en top Valpolicella, waarbij frivole fruittonen van kersen en aardbei de boventoon voeren.
De smaak is goed geconcentreerd en zeer elegant waarbij de heerlijke en sappige fruittonen goed
aanwezig blijven. 29,10

That’s Neiss – Cabernet franc & Cabernet sauvignon – Duitsland
Gelijke delen Cabernet, handgeplukt en al meer dan 30 jaar oud. De druiven worden hiervoor
geselecteerd en geplukt op het rijpste moment. Na de vergisting ligt de wijn ongeveer 10 maanden op
vat. Moderne stijl, kracht en elegantie. Aroma’s van rode peper en cacao. 33,10

