LUNCHKAART
vol met heerlijke maaltijdsalades,
broodjes, plates, smoothies
en kindermenu’s!

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 al op jonge
leeftijd meehelpen in de bakkerij en op de
boerderij.
Meer over Tante A’n op: www.eeterijtantean.nl

Good to know!
Al onze broodjes worden vers afgebakken..
Deze aandacht kost net even wat meer tijd,
maar dat proef je!

Unsere Sandwiches werden alle frisch gebacken..
Diese Aufmerksamkeit braucht ein bisschen mehr
Zeit, aber das schmeckt man!

ENTHOUSIAST?
Wilt u uw bezoek bij Tante A’n delen met
anderen? We zijn te vinden op Facebook,
Instagram, Tripadvisor, Google en natuurlijk
op www.eeterijtantean.nl!

Lovely Lazy Lunch
12:00 hr - 17:00 hr

Meintje Dôbbe 7
Amelander mosterdsoep
met friese droge worst en prei ringetjes
Amelander Senfsuppe mit
friesischer getrockneter
Wurst und Lauch

kan ook
vegetarisch!

Maaltijdsalades
De Tunen 17
groene asperges, Amelander kaas,
frambozendressing, noten en
gemarineerde champignons
mit grüner Spargel, Amelander Käse,
Himbeer-Dressing, Nüssen
und marinierten Pilzen

De Finnen 19

met gerookte zalm, Hollandse garnalen,
tonijnsalade, limoendressing, noten en appel
mit Raucherlachs, Garnelen, Thunfischsalat,
Limonendressing, Nüssen und Apfel

De Kampen 17

met gerookte kip, spek, gekookt ei, avocado,
honing-mosterddressing en pijnboompitjes
mit geräuchertes Huhn, speck, gekochtes Ei,
Avocado, Honig-senfdressing und Pinienkerne
geitenkaas + 2 / Ziegenkäse + 2

Broodjes
Tjettepâd 12

italiaanse bol met eiersalade, gerookte kip
en crispy bacon
Italienisches Brötchen mit Eiersalat, Räucherhähnchen
und knusprigem Speck

Klónjes 12

italiaanse bol met gebakken malse kipreepjes, paprika,
ui, champignons en sweet chilisaus
Italienisches Brötchen mit zarten Hühnerbruststreifen,
Zwiebeln, Champignons, Paprika und einer Sweet-Chili-Soße

Engelsmandûûn 11

naanbrood -uit de oven- met spek, paprika,
rode ui, crème fraîche en kaas ( kan ook vegetarisch!)
Naan Brot -aus dem Ofen- mit Speck, Paprika,
roten Zwiebeln, Crème fraîche und Käse

Sierdsmoaispâd 11

waldkornbol met geitenkaas, perencompôte,
verse vijgen en noten
Mehrkornbrötchen mit Ziegenkäse, Birnen-Kompott,
frischen Feigen und Nüssen

Ka’ndûn 12
pistolet carpaccio met pesto,
Amelander oude kaas,
mosterddressing en pijnboompitjes
Baguette Carpaccio mit Pesto,
gereiftem Ameländer Käse
und Senfdressing

Keteplak 10
waldkorn met tonijnsalade,
rode ui, augurk, kappertjes en
zongedroogde tomaat
Volkornbrötchen mit Thunfischsalat,
Rote Zwiebel, Gurke, Kapern und
sonnengetrocknete Tomaten
gerookte zalm + 2
Raucherlachs + 2

Boterhammen
Fisserspâd 10
waldkorn brood van Bakkerij PJ de Boer met
hummus van rode biet, avocado, gekookt eitje,
komkommer, tomaat en tuinkers
Mehrkornbrot von der Bäckerei PJ de Boer mit
Humus der Roten Beete, Avocado, gekochtem Ei,
Gurke, Tomaten und Kresse

‘t Zwaneplein 10

waldkorn brood van Bakkerij PJ de
Boer met 3 gebakken eitjes, ham
en kaas
Dunkel Brot von unserer Bäckerei
mit 3 Spiegel-Eier, Schinken und
Käse

Fisserspâd nóg lekkerder maken:
met gerookte zalm of kip + 2
Dein Sandwich mit Räucherlachs oder
geräuchertes Huhn noch leckerer machen? + 2

‘t Suudwest 10,5

waldkorn brood van Bakkerij PJ
de Boer met 2 Amelander Hereford
rundvlees kroketten of 2 paddenstoel/truffel kroketten en mosterdmayo
Dunkel Brot von unserer Bäckerei
mit Rindfleisch Kroketten oder 2
Gemüse Kroketten und Senfmayo

Westakkers 8

‘t Wantij 10

Toast mit Schinken,
Käse und Ketchup

Toast mit RäucherlachsBrie
und Heks’nkäse

dikke tosti met ham,
kaas en ketchup

dikke tosti met gerookte
zalm, brie en Heks’nkaas

Plates

Voor de kiendes

MET FRIET, MAYO EN SALADE
MIT POMMES, MAYO UND SALAT

TOT 12 JAAR

Frouwkehiëm 20

portobello burger met tomatensalsa,
amelander kaas en uienchutney
Portobello-Burger mit Tomaten-Salsa,
Amelander-Käse und Zwiebel-Chutney

Broodje gezond 9

met sla, kaas, ham, komkommer, ei en tomaat
Gesundes baguette mit Salat, Käse, Schinken,
Gurke, Ei und Tomate

Retteketet, pistolet 8
met jam, hagelslag en chocopasta

Baguette mit Marmelade, Streuseln

Ymedunen 22

gebakken zeebaars met remouladesaus
Gebratener Wolfsbarsch mit Remouladensoße

und Schokoladenaufstrich

saté olé! 12,5

klein sateetje met stokbrood
Kleiner Saté mit Baguette

‘t Hazeweitje 22

saté van varkenshaasmedaillons
Satay von Schweinefiletmedaillons

Jan koekepan 7

12 poffertjes met boter en poedersuiker
12 Kleine Pfannkuchen mit Butter und Puderzucker

mmmacaroni 9,5

met bolognesesaus, kaas en ketchup
Mit Bolognese sauce, käse und Ketchup

Verse
Jus d’Orange

5

Longdrink (30 CL)

Verse Smoothies

Hawaiian

Berry Bomb

7

Lovely Green

Clockwork Orange

Revolutionaire koffie
Een ingenieus koffiezetapparaat dat eruitziet als
een stylish vormgegeven kraan en bestuurd kan
worden met een tablet of smartphone.
Met de TopBrewer schenken wij
binnen een paar seconden een
barista-waardige kop koffie.

De glazen
zijn ook bij
ons te koop!

High Tea
MINIMAAL 24 UUR VAN TEVOREN RESERVEREN!

High tea 25 p.p.

High ranja 17 p.p.

Onbeperkt thee of koffie leuten met:

Door het dolle heen met onbeperkt ranja en:

Cheesecake, appeltaart en scones met
seizoenscompôte en slagroom..

Frikandelletjes..

Kopje Amelander mosterdsoep met friese

Kipfingers..

droge worst en prei..

Heel veel snoepjes..

Sandwiches met carpaccio, tonijnsalade
en Amelander kruidenkaas..

Nog meer koekjes..

Pur natur bio yoghurt met vers fruit

En natuurlijk een feestelijk toetje!

en huisgemaakte granola!

High wine 35 p.p.

High beer 35 p.p.

Glaasje bubbels om heerlijk mee te beginnen
met: olijfjes, brood met smeersels, kopje
Amelander mosterdsoep

Brugse Zot blond biertje om rustig te starten met:
Zoutjes, brood met smeersels, kopje Amelander
mosterdsoep met friese droge worst.

Gevolgd door een glas wijn naar keuze met:
een kleine geitenkaassalade, een kleine
carpaccio met oude Amelander kaas en
mosterddressing en een sandwich met
gerookte zalm en tonijnsalade.

Gevolgd door een biertje naar keuze met:
een kleine caesarsalade, een kleine carpaccio met
oude Amelander kaas en mosterddressing en een
sandwich met gerookte zalm en tonijnsalade.

En om af te sluiten en glaasje dessertwijn met:
verschillende soort Amelander kaas, cheesecake
met noten en iets lekkers met chocolade!

Daarna een Affligem dubbel om af te sluiten met:
Vers fruit met geitenkaas, cheesecake met
bosvruchten en iets lekkers met chocolade!

SMAKELIJK!
www.eeterijtantean.nl

