
Lunchkaart
vol met heerlijke maaltijdsalades,

broodjes, plates en
kindergerechten!



Wie was Tante A’n?
Tante A’n (Antje) is geboren op 1 November 
1910 in Hollum. Antje is de dochter van Pieter 
C. de Boer en Trijntje K. de Vries. Ze groeide 
op in een gezin met zes kinderen tezamen met 
haar tweelingzus Grietje.

De vader van Tante A’n was van beroep bakker 
en boer, de kinderen moesten dus al op
jonge leeftijd meehelpen in de bakkerij en op 
de boerderij. Na de lagere school ging ze 
werken in de bakkerij en hielp ze haar moeder 
in de winkel. Ze heeft tot 1949 voor haar 
ouders in de winkel en in de bakkerij gewerkt.

Meer over Tante A’n op: www.eeterijtantean.nl

Vind ik leuk!
Om u van een kwalitatief goed en 
lekker broodje te voorzien, worden 
onze broodjes à la minute voor u 
afgebakken en werken wij uitsluitend 
met kakelverse ingrediënten!

Vers en kwaliteit, daar gaan we voor!

Enthousiast?
Wilt u uw bezoek bij Tante A’n delen 
met anderen? Bezoek dan eens onze 
website, Facebook- of Twitter pagina.

www.eeterijtantean.nl

www.facebook.com/eeterijtantean

www.twitter.com/tanteanamelandW WESLEY AKKERMAN
grafisch & webdesign

Fotografie & vormgeving:



Meintje 
Dôbbe

Amelander mosterdsoep
met friese droge worst

Amelander Senfsuppe mit
friesischer getrockneter

Wurst

€5,60kan ook
vegetarisch!



De Fieven
met geitenkaas, 
vers fruit en 
balsamicocrème

mit Ziegenkäse, 
frisches Obst und 
Balsamicocrème

De Finnen
met gerookte zalm, 
Hollandse garnalen 
en tonijnsalade

mit Raucherlachs,
Holländischen Garnelen 
und Thunfischsalat

De Kampen
met kip, spek, 
gekookt ei, croutons 
en Caesardressing

mit Hünchen, speck, 
gekochtes Ei, croutons
und Caesardressing

 €13,90 €14,90€13,90

Maaltijdsalades

De Tunen
met Amelander kaas en 

gemarineerde champignons

mit Amelander Käse und 
marinierten Pilzen

€13,90

De Kooi
met biefstukreepjes,
afgeblust met 
oestersaus

mit Rindersteak
und Austersauce

€14,90



Keteplak
boerenbroodje met 

tonijnsalade en
 gerookte zalm

Bauernbrötchen mit
Thunfischsalat und

Raucherlachs €8,50

De Kooi
met biefstukreepjes,
afgeblust met 
oestersaus

mit Rindersteak
und Austersauce



Ka’ndûn
pistolet carpaccio

met pesto, oude kaas en 
mosterddressing

Baguette mit Carpaccio
mit Pesto, gereiftem Käse

und Senfdressing €8,50



‘t Zwaneplein
uitsmijter met ham en kaas

Dunkel Brot mit 3 spiegeleiern,
Schinken und Käse

Engelsmandûûn
waldkornbol met eiersalade, 
bacon, gegrilde kip en abrikoos

Vollkornbrötchen mit Eiersalat,
Speck, Gegrillte Hühnerbrust 
und Aprikose

Tjettepâd
Italiaanse bol met pulled pork, 
koolsalade, augurk, rode ui 
en chili-ketchup saus

Italienisches Brotchen mit Pulled 
Pork, Krautsalat, Gurke, Zwiebeln 
und Chili-Ketchup Soße 

Klónjes
italiaanse bol met gebakken kip,
paprika, ui, champignons en 
knoflookmayonaise

Italienisches Brotchen mit Gebratene 
Hühnerbrust, Zwiebeln,Pilzen, 
Paprika und Knoblauchmayonnaise

Sierdsmoaispâd
waldkornbol vegetarisch gezond 
met plakjes Amelander kruidenkaas

Vollkornbrötchen mit Scheiben
Amelander Kräuterkäse

€7,70

Broodjes
Fisserspâd
2 boterhammen met roomkaas, 
avocado, tomaat en tuinkers
- optie: garnalen extra €2,00

Brot mit Frischkäse, Avocado,
Tomaten und Kresse
- Option: Garnele extra €2,00

‘t Suudwest
2 bourgondiër kroketten of 
2 groente kroketten met brood

2 Rindfleisch Kroketten oder
2 Gemüse Kroketten mit Brot

Westakkers
dikke tosti met ham, kaas 
en ketchup 

Toast mit Schinken, Käse 
und Ketchup

‘t Nylân
dikke tosti met ham, kaas, ananas
en ketchup

Toast mit Schinken, Käse, Ananas
und Ketchup

‘t Wantij
dikke tosti met zalm, brie 
en Heks’nkaas

Toast mit Lachs und Briekäse

€8,30

€8,50

€8,30

€7,50

€7,70

€4,80

€5,50

€7,90
€5,80



Frouwkehiëm
2 gebakken sliptongetjes met 
remouladesaus

2 Gebratene kleine Seezungen mit 
Remouladensauce

Ymedunen
gebakken mosselen 
met knoflooksaus

Gebratener Muscheln 
mit Knoblauchsauce

€15,90

Plates

Kieperdekiep
broodje kipburger met friet, 
appelmoes en mayo

Hühner Burger mit Pommes,
Apfelmus und Mayo

Burgertje
broodje hamburger met friet,
appelmoes en mayo

Hamburger mit Pommes,
Apfelmus und Mayo

Blub blub
vissticks met friet,
appelmoes en mayo

Fischstäbchen mit Pommes,
Apfelmus und Mayo

€13,90

€15,90

€15,90

€6,90

€6,90

€6,90

€4,70

Voor de kiendes (tot 12 jaar)

€6,90

Met friet, mayo en salade   Mit Pommes, mayo und Salat

‘t Hazeweitje
gebakken varkenshaas met ui 
en champignons 

Gebratenes Schweinefilet mit
Zwiebeln und Pilzen

Koëduun
gebakken Hollandse biefstuk
met kruidenboter

Gebratenes Holländisches
Rindersteak mit Knoblauchbutter

Jan koekepan
12 poffertjes met boter
en poedersuiker

12 Kleine Pfannkuchen mit 
Butter und Puderzucker

Mmmmmmacaroni
met bolognesesaus, kaas
en ketchup

Macaroni mit Bolognese sauce, 
Käse und Ketchup





Revolutionaire 
Een ingenieus koffiezetapparaat dat 
eruitziet als een stylish vormgegeven 
kraan en bestuurd kan worden met 
een tablet of smartphone. 

Eeterij Tante A’n is het eerste 
restaurant in Nederland die gebruik 
maakt van de TopBrewer. 

Met de TopBrewer schenken wij 
binnen een paar seconden een 
barista-waardige kop koffie.

koffie

De glazen
zijn te koop

in onze winkel!



High Tea

High tea normal
Onbeperkt koffie en thee
Etagere met diverse zoete en hartige lekkernijen met o.a.: muffins, bonbons, taart-
je, koekjes, crostini’s met carpaccio, kipfilet, zalm en Amelander kaas.

€19,50p.p.

High tea deluxe
Onbeperkt koffie en thee 
Etagere met diverse zoete en hartige lekkernijen
met o.a.: muffins, taartje, bonbons, koekjes, mini sandwiches met carpaccio,
kipfilet, zalm, garnalen en Amelander kaas, warm bittergarnituurtje.

€24,50p.p.

High wine
3 glazen wijn per persoon naar keuze
Klompje brood met diverse smeersels, verschillende soorten kaas, 
portie olijven, crostini’s met carpaccio, kipfilet, zalm en garnalen. 

€22,50p.p.

High beer
5 glazen bier per persoon
Borrelnootjes, chips, etagere met warm en koud garnituur met o.a.: 
bitterballen, mini-loempia’s, stukjes frikandel, kaas en worst.

€21,50p.p.

High ranja
Onbeperkt ranja
Stukjes frikandel, kipnuggets, snoepjes, koekjes,
feestelijk toetje met verrassing, kleurplaat met kleurtjes.

€12,50p.p

Minimaal 24 uur van tevoren reserveren!



Meer info?
www.facebook.com/eeterijtantean

www.eeterijtantean.nl


