FIRST
NAANBROOD
direct uit de oven

alle hoofdgerechten worden geserveerd met dunne
frietjes met schil en mayonaise.

7

+ aïoli 2
+ dip & crudités
+

5
baba ganoush - humus harissa
burrata 8
b u ff e l m o z z a r e l l a - b a l s a m i c o - p e s t o - a v o c a d o

TWEE RENDANGKROKETJES
sriracha mayonaise

NEXT

8

RIXT’S STARTER VLEESPLANK 17 pp (minimaal 2 pers.)
- carpaccio van black angus met broadbeans en manchego kaas
- san daniele ham met olijfolie, tomaat en toast
- steak tartare met kappertjes, ei en grof gemalen peper
- soft shell chicken taco’s met zwarte bonen, zure room, guacamole
en tomatensalsa
17 pp (minimaal 2 pers.)
RIXT’S STARTER VISPLANK
- gamba’s, pikant gewokt met salsa van knoflook en peper
- amelander palingkroketjes met gembermayonaise
- zalm tataki met wakame, avocado en yuzu dressing

UIENSOEP 8
amelander kaascroutons
TOM KHA KAI 10
kipfilet, champignons, kokosmelk, citroen en korianderblad

STEAK TARTARE 18
kappertjes, ei en grof gemalen peper
CARPACCIO VAN BLACK ANGUS 16
gemarineerd met truffel, broadbeans, manchego kaas en pesto
ZALM TATAKI SALAD 18
noodles, wakame, avocado, mango en yuzu dressing
TEMPEH TATAKI SALAD
16
noodles, wakame, avocado, mango en yuzu dressing
BURRATA SALADE
18
buffelmozzarella, balsamico, olijfolie, tomaat en avocadodip
SALADE GEGRILDE PEER
14
radijs, knolselderij, crumble van walnoot en yoghurt-dip

SOFT SHELL CHICKEN TACO’S 17
pulled chicken fajita’s, zwarte bonen, zure room, guacamole en
tomatensalsa
BAO BUNS
15
gemarineerde oesterzwam met zoetzure groenten, sesam en
honing-kimchisaus
SISSENDE GARNALEN 17
pikant gewokt, met tomatensalsa
AMELANDER KROKETJES 12
proeverij van drie verschillende amelander kroketjes

BLACK ANGUS BIEFSTUK 27
super mals! met chimichurri boter
+ ketjap-sesam 2
+ gebakken champignons, spek en ui
+ g a m b a ’s 7

4

PULLED CHICKEN 24
pinda-crumble saus en atjar van komkommer en paprika
BEST BURGER IN TOWN 20
100% black angus beef, mesclun, bacon, tomaat,
augurk, cheddar, baconnaise en dunne frietjes met schil
BEEF RENDANG 24
rijst, atjar, sajoer boontjes, bosui, pepers en krokante uitjes

SHARING IS CARING
hoofdgerechten die perfect zijn om lekker samen te delen.
onderstaande gerechten zijn voor minimaal 2 personen.
RIXT’S VLEESPLANK 24 pp
- black angus biefstuk met ketjap-sesam
- pulled chicken met pinda-crumble saus
- frites rendang
- witte koolsalade
- geroosterde seizoensgroenten
RIXT’S VISPLANK 24 pp
- kabeljauw met beurre blanc en kerriezout
- zalmfilet met kruidenkorst en bearnaisesaus
- gamba’s, pikant gewokt, met tomatensalsa
- gestoomde venkel en spinazie
- krieltjes met schil

KABELJAUWFILET 24
beurre blanc en kerriezout
GAMBA’S 27
pikant gewokt, met tomatensalsa
ZALMFILET 25
kruidenkorst en bearnaisesaus

VEGAN CAJUN JAMBALAYA
22
paprika, maïs, erwten, cashewnoten, koriander en raita
LIBANESE WRAP
22
aubergine, paprika, verse munt, koriander en gebakken uitjes

AFTER

SIDES
onderstaande bijgerechten kunnen prima gedeeld
worden met twee personen
NAANBROOD

LEMON PIE 9
met bolletje amelander limoncello-ijs
tip: neem er een shotje huisgemaakte limoncello bij!

7

GEWOKTE SPINAZIE
knoflook
SPICY BROCCOLI
knoflook en chili

4.5

VANILLA & CHOCOLAT 9
vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom

5

5

WITTE KOOLSALADE
appel

CHOCOLATE OVERDOSE 12
voor de ware chocolade liefhebber!
- chocolademousse
- toffee-chocolat chip
- chocolade fondant
- chocolade crumble
- caramelsaus
tip: neem er een shotje Baileys bij! 6.1

4

GEMENGDE TOMATENSALADE 4
tomaat, komkommer, broadbeans en balsamico siroop
DUNNE FRIETJES MET SCHIL
mayonaise
KRIELTJES MET SCHIL

4

5

AMELANDER IJS 4 per bol
keuze uit de smaken: twix, cookie dough, limoncello en caramel

WINETIP!

We snappen het. Bij goed eten hoort een goed
glas wijn. We hebben dan ook een hele mooie wijnkaart
en geven je graag advies.
Hieronder een aantal topwijnen van onze kaart.
Dit is uiteraard slechts een selectie. Benieuwd naar al
onze wijnen? Vraag naar onze wijnkaart.

WITTE WIJNEN

VANILLE CRÈME BRÛLÉE
met amelander caramel-ijs
KINDERIJSJE
met verrassing

10

6

NOBEL EXPERIENCE 10
koffie, thee of cappuccino met het befaamde Amelander
Nobeltje, een Nobel bonbon en een Nobel cadeau(bon).
CHOCOLATE LOVERS 10
koffie, thee of cappuccino met Baileys en stukken chocolade.

WILD ROCK, MARLBOROUGH, NIEUW-ZEELAND
sauvignon blanc
glas 9 | fles 40
BALTHAZAR FRY, ALSACE, FRANKRIJK
riesling
glas 9 | fles 40
POITOUT, CHABLIS, FRANKRIJK
chardonnay

fles 55

RODE WIJNEN
COUVEYS, PAYS D’OC, FRANKRIJK
pinot noir

RIXT’S SHARING DESSERT

(minimaal 2 personen)

13 pp

- lemon pie
- Amelander ijs
- chocolade fondant
- crème brûlée
- huisgemaakte boterkoek

glas 9 | fles 40

PASSIMENTO VALPOLICELLA, VENETO, ITALIE
corvina, merlot
glas 9 | fles 40
LENOTTI AMARONE DELLA VALPOLICELLA,
VENETO, ITALIE
corvina, rondinella
fles 70

HOMEMADE LIMONCELLO
wist je al dat Proeflokaal Rixt haar eigen limoncello maakt? een
heerlijk fris citroen drankje dat je zeker eens geproefd moet
hebben!
neem lekker een shotje bij je dessert!

ALLERGIE?
In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen aanwezig zijn. Heb je een allergie?
Of ben je benieuwd naar de samenstelling van een product? Vraag het aan een van onze medewerkers!

=

4.5

vegan

=

vega

