Nobel was er, Nobel is er,
Nobel zal er altijd zijn!

Diner
#nobelameland

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.

Grotere gerechten

Worden geserveerd zonder bijgerechten

Kabeljauw

21

Parelhoen suprême

21

Eend

21

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?

Vol Au Vent

21

Geniet!

Bijgerechten

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.

Onze chef bereidt ‘m klassiek; met Noilly Pratsaus

Op veler verzoek terug op de kaart, geserveerd met dragonsaus

Herfstklassieker en de specialiteit van de chef

Onze vegetarische topper met bladerdeeg,
truffel en herfstgroente

Kies per groter gerecht één bijgerecht voor een volledige maaltijd

Kleine gerechten

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

Kaasfondue

8.5

Zalm

8.5

Tomaat

8.5

Mini variant met fuet, tomaat, augurk en brood

A la minute gegaarde, lauwwarm, groene sambalolie

Carpaccio van tomaat, tomatenjam en dragon

Franse frietjes met Franse mayonaise

4

Aardappel Gratin uit de oven

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!

Burratta

8.5

Biefstuk

22.5

Carpaccio

8.5

Krokant gebakken sliptongen

22.5

Watermeloen

8.5

Nobels Steak Tartare

22.5

Coquille

8.5

Caesar salad

19.5

Tonijn

8.5

Ceviche

8.5

Steak Tartare

8.5

Geserveerd met Nobelse gazpacho

Mr. Porter style, licht geschroeid rundvlees

Gemarineerde watermeloen met een marshmallow van Wasabi

Kort gebakken met zeevruchtenkaramel

Tataki, wasabicrumble en sojasaus

Zeebaars met citrus en roze peper

Pani puri gevuld met pittige steak tartare

met eigen jus en friet

met remouladesaus en friet

Klassiek met Franse frites en salade

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).
Kaartwandeling plus dranken arrangement 87.5

