
Nobel was er, Nobel is er,  

Nobel zal er altijd zijn! Diner



Voor levensgenieters!
Hotel Nobel is van oudsher dé plek waar 
levensgenieters 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 natuurlijk niet heeft 
stilgestaan maar waar ons Nobeltje nog altijd 
een belangrijke rol speelt.

Wij serveren in ons restaurant gerechtjes vol 
van smaak en vaak 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!

Zalm 8.5
À la minute gegaard, lauwwarm, groene sambal

Carpaccio 8.5
Mr. Porter Style, licht geschroeid rundvlees

Coquille 8.5
Kort gebakken, beurre blanc, truffel

Taco 8.5
Nobels culinaire tacootjes, twee stuks

Sashimi 8.5
Tonijn, oosterse smaken, wasabikroepoek

Schelpen 8.5
Een pannetje schelpjes in kruidige botersaus

Nobels ei 8.5
Signatuurgerechtje van Chef Patrick van Velzen 

Ceviche 8.5
In citrus ‘gegaarde’ zeebaars

Tempura 8.5
Gamba’s met pit! 

Pompoen  8.5
Burrata en pompoen houden van elkaar!

Steak Tartare 8.5
Verrassende steak tartare, Nobelstyle

Grotere gerechten
Worden geserveerd zonder bijgerechten
 
Staartstuk 21
In Zuid-Amerika noemen ze dit gedeelte van  
het rund ‘Picanha’. Lekker met chimichuri!

Kabeljauw 21
Onze chef bereidt ‘m klassiek; met Nouilly Pratsaus

Secreto Iberico 21
Malser vlees van het Ibericovarken kunnen wij niet vinden

Parelhoen suprême 21
Op veler verzoek terug op de kaart, geserveerd met dragonsaus

Bourride 21
Provençaals visgerecht. Het is geen soep,  
het is geen stoof, het is Bourride!

American Pancake  21
Een groentetuin op een pannenkoek, met geitenkaas! 

Bijgerechten 
Kies per groter gerecht één bijgerecht voor een volledige maaltijd

Franse frietjes met Franse mayonaise  4

Gepofte zoete aardappel met boter. Veel boter 4

Geroosterde hele worteltjes met hazelnoten 4

Gestoomde groene groenten van het moment 4

Groene salade met sesamdressing  4 
 

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

Biefstuk 22.5
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  22.5
met remouladesaus en friet 

Caesar salad 19.5
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 vanaf 49.5 per 
persoon (alleen per tafel te bestellen).


