Hoofdgerechten

Voorgerechten

Gebakken eendenborst filet				22

Steak tartaar						10.50

cranberry jus |aardappel - duindoorn timbaaltje

ossenhaas | kwartelei | limoen mayonaise |
rode ui | kappertjes

Gebakken scholfilet, zalm & gamba’s

19.50

Broodplankje

						5.75
bruchetta | molenaarsbrood | kruidenboter | aioli

Hazenrugfilet					

26

Carpaccio van hertenbiefstuk				12.50

Tournedos

hollandaise saus | geglaceerde worteltjes

krachtige portsaus | schorseneren | veenbes

						24
champignon | spek | ui of stroganoffsaus

pepermayonaise | eendenleverkrullen

*tevens is onze Rundercarpaccio te bestellen		 11

Zeebaars							23

Knolselderij soep						4.75

zeebaarsfilet |gerookte paling| mousse van aardpeer

bieslook | knoflook | peterselie

Boerenkool							17.50
rundersukade | jus | gegrilde spek

Gekonfijte Amelander ganzenboutjes		 10.50

Gebakken zeetong					26.50

puree van pastinaak | perensaus

Gravad lax			

roomboter| peterselie | citroen

				9.75

Biet bourguignon

				
rode biet | linzen | kastanje champignon			

mosterd | crème fraîche | dille

Verrassings Plateau Molenzicht
Proeverij van warme en koude vis & vlees gerechten

divers brood & sausjes | frites & salade (vanaf 2 personen)

27.50 p.p.

Vraag de bediening naar het Hollands dagmenu!

16.50

Voor de

Plates

Kipsaté				 13.50
kippendijen | satésaus

Zalm 					 14.50
hollandaise saus

kinderen Desserts

Pizzapunt				4

Duindoornbes ijs|vers fruit| slagroom

Frikandel of kroket 		 4

Duo van mascarpone- chocolademousse 7

frites | appelmoes | mayonaise

Scholfilet				 12

Spaghetti Bolognese 		

gebakken scholfilet | remoulade saus

Filet Schnitzel 			

12.50

champignons | spek | ui

Sorbet						7.50

ham, kaas & salami

4

tomatensaus

Kinderpannenkoek 		
stroop | poedersuiker

4

hazelnoot | munt

Cheese cake					6.50
blauwe bessen | roomkaas

Monchou taartje					7
vanille ijs | aardbeien | slagroom

Vla flip

					4
yoghurt | siroop | bastogne

Alle Plates worden geserveerd met frites of
gebakken aardappelen, salade & mayonaise

ONTBIJT

HOTEL

APPARTEMENT

vanaf 07:30 tot 11:00, verse broden,
sappen, ruime keus,
Your Blend ‘Molenzicht ‘ koffie
€ 12.50 p.p.

direct boekingsvoordeel, 14 tweepersoons,
2 eenpersoons, moderne faciliteiten
uitzicht vanuit elke kamer, restaurant

2 tot 4 persoons, comfort & modern,
slaapkamer begane grond, vloerverwarming,
rand centrum Nes

Check facebook voor de laatste acties, arrangementen, last minutes en meer!
facebook.com/molenzichtameland.nl
Hotel & Restaurant Molenzicht
Noorderweg 3
9163 HR Nes Ameland

www.molenzichtameland.nl
info@molenzichtameland.nl

www.appartementmolenzicht.nl
info@appartementmolenzicht.nl

+31 (0)519542165
+31 (0)651042800
+31 (0)653178101

