
Nobel was er, Nobel is er,  

Nobel zal er altijd zijn! Diner



Voor levensgenieters!
Hotel Nobel is van oudsher dé plek waar levens-
genieters zich thuis voelen op Ameland. In 1902 
schonk mijn overgrootvader Willem Barend Nobel 
op deze plek zijn gasten voor het eerst ons 
beroemde Nobeltje.

Bijna 120 jaar later is Hotel Nobel nog altijd een 
familiebedrijf waar de tijd niet heeft stilgestaan. 
We gaan met de tijd mee maar zullen nooit 
vergeten waar we vandaan komen. Kortom een 
ware plek voor levensgenieters!

Wij serveren gerechtjes vol van smaak en 
geschikt om met elkaar te delen. Naast ons vaste 
menu bereiden onze chefs dagelijks wisselende 
specials, we lichten ze toe aan tafel. Óf laat u de 
keuze aan ons over? 

Geniet! 

Kleine gerechten
Als je er met z’n tweeën drie of vier deelt,  
dan is dat perfect als voorgerecht!

Vier Arancini van Klein en Kok 6.5
Italiaanse krokante snacks op basis van risotto 

Geroosterde Padrón pepers  7
met grove zoutkristallen

40 gram Pata Negra 9
Spaanse top ham van het bot

Nobel steak tartaar 10 
met brioche en zoetzuur

Huisgerookte zalm, lauwwarm uit de oven 10
met antiboise

Selectie charcuterie 10

Geroosterde pompoen  10
met gebrande amandelen, geplukte burrata en dadels

Gamba’s Piri Piri 10
met chili en knoflook

Nobels scharrelei  12.5
met Hollandaise en Pata Negra 

Kleine Caesar salad 12.5
klassiek met croutons, Parmezaanse kaas en ansjovis, 
geserveerd met superkrokante kippendij

Huisgemaakte garnalenkroketten 12.5 
van Cees met limoenmayonaise

Grotere gerechten 
Hoofdgerechten worden geserveerd zonder bijgerechten
 
Gekonfijte eendenbout met Bordelaise jus 21

Kabeljauw met Noilly Prat saus 21

Bouride, rijkelijk gevulde vissoep 21
met rouille en brioche

Entrecôte met paddenstoelensaus 21

Groentetuin met mousseline  18
van zoete aardappel, groene asperges en bospaddenstoelen 
 

Bijgerechten
Kies per hoofdgerecht één bijgerecht voor  
een volledige maaltijd

Truffelfriet met Parmezaanse kaas  4

Aardappelpuree met boter. Veel boter!  4

Groen, groen en nog eens groen gestoomd  4

Stoere knolgroenten  5
uit de oven met rozemarijn 

Gebrande bloemkool  5
met Pierre Robert kaas en kurkuma

 

Uit het Café, van de plank
Onze beroemde cafégerechten; eenvoudig maar zó lekker!

Biefstuk 20
met eigen jus en friet

Nobels culinaire hamburger  19.5 
zoals je ‘m nog nooit hebt gegeten
geserveerd met friet
met extra eendenleverkrullen +5

Krokant gebakken sliptongen  21.5 
met remouladesaus en friet 

Caesar salad 18
klassiek met croutons, Parmezaanse kaas en ansjovis, 
geserveerd met superkrokante kippendij

U kunt de keuze ook aan ons overlaten.  
Wij verzorgen dan een uitgebreide wandeling 
door de kaart en de specials, inclusief dessert  
á 49.5 per persoon.


