tot
11.00
uur

Ontbijt

French breakfast

Bakkerij

Diner
Salade carpaccio

16,5
Baby leaf | carpaccio | cherrytomaat | komkommer |
gekookt ei | gebrande noten | overjarige boerenkaas |
carpaccio vinaigrette
Salade burrata en perzik
15,5
Romige burrata | gegrilde perzik | witlof | rucola |
vinaigrette van witte balsamico
Oosterse vissalade
19,5
Gerookte zalm | rivierkreeftjes | gamba's | taugé |
sesamdressing

Soepen

8,5

Crème fraîche | basilicumolie
14,5

Mosselen | Hollandse garnaaltjes | kabeljauw
11,5

Kip | gamba's

Flatbread gezond
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Flatbread frisse tonijnsalade

12,5

Jersey`s Choice

Gamba’s Pil Pil
14,
Klassiek Spaans gerecht | knoflook | peper | olijfolie
Zalmquiche
12,5
Frisse tomaten | komkommersalade
Tartaar van watermeloen
14
Avocado | olijven | kappertjes | soja | limoen | gember

Flatbread carpaccio

12
Grana padano | pijnboompitten | rucola | truffelmayonaise
Flatbread pulled chicken
12
Rode ui | Bourbon whiskey | bbq-saus

3,5
4,5
6,5
3,75
3,75

Geserveerd met een kleine salade
Uitsmijter ham & kaas

Jersey’s
Uitsmijter Jersey

Sushi & oesters
13,5

Krab | avocado | komkommer | tobiko
13,5

Zalm | komkommer | shiracha
14

Krokante kip | roomkaas | lente ui

Half dozijn rauwe oesters

14

Citrus vinaigrette

Half dozijn gegratineerde oesters
Grana padano | bechamel

Clubs

Club pita kip

13,5

Tomaat | sla | tzatziki | Griekse koolsalade | frites

Club pita gerookte zalm

14,5

Avocado | tomaat | sla | pomodori | feta |
Griekse koolsalade | frites

Croquettes

11,5

3 eieren op bruin of wit brood
12,5

3 eieren | back bacon | cheddar

Van Dobben rundvleeskroketten
9,5
2 Van Dobben rundvleeskroketten | mosterd | brood of frites
Hollandse garnalenkroketten
15,5
2 Hollandse garnalenkroketten | cocktailsaus | brood of frites

Vis

Poké bowls

Gebakken Zeetong (rond 400 gram)

Poké Bowl Zalm

15,5

Poké Bowl Kip

15,5

Gemarineerde sushirijst | kip | avocado |
zoetzure komkommer | maïs | mango |
rode spitskool | rettich | furikake

Poké Bowl Vega

15,5

Gemarineerde sushirijst | edamame boontjes |
avocado | zoetzure komkommer | maïs | mango |
rode spitskool | rettich | furikake

Hoofdgerechten

19

Jersey`s Choice

Zalmfilet
26,5
Op de huid gebakken | honing mosterdsaus | aardappel | dagverse groenten
Zeebaars
26,5
Op de huid gegrild | beurre blanc | saffraan | citroen |
aardappel | dagverse groenten
Fish and Chips
20,5
Krokant gebakken stukjes kabeljauw |
remouladesaus | frites

Lombokbuikspek | mosterdsaus | aardappel |
dagverse groenten
25,5

Rucola | Grana padano | balsamico | truffel |
aardappel | dagverse groenten
26,5

Angus beef | rode wijnsaus | aardappel |
dagverse groenten
23,5

Wildsaus | cranberry | paprikacrème | aardappel |
dagverse groenten

Dessert

Crème brûlée

Amadore kipsaté Indonesia
19,5
3 Stokjes gemarineerde kipfilet | pindasaus | atjar |
krokante uitjes | kroepoek | taugé

Dough Heaven

Vega

Klassieke Sorbet

Gevulde flespompoen

Pastel de Nata

19,5

9,5

8,5

Karamel | karamelroomijs | slagroom
10,5

Chocolate chips | cookie dough |
yoghurt bosvruchtenijs | slagroom
8,5

3 soorten sorbet | vers fruit | slagroom

Jersey`s Choice

Kikkererwten | spinazie

Coupe Jersey

Amadore no beef burger

3 bollen roomijs | karamel | vanille |
yoghurt bosvruchten | slagroom

18,5
Brioche broodje | cheddar | tomaat | augurk | koolsla

27,5

8,5

Slagroom | bol cassis-ijs

7,5
12,5
11,5

Frikandel | kroket | kinderburger |
frites | appelmoes
6,5

Borrel

Snacks & Sharing

Pure chocolade | vanille-ijs

Brioche broodje | 100% rundvleesburger | rode ui |
bacon | cheddar | tomaat | augurk | sla |
chunky salsa mayonaise

Jersey`s Choice

27,5

Bereid op Spaanse wijze | witte wijn |
knoflook | rood pepertje | verse groenten

Warm wentelteefje
21,5

26

Knoflook | citroengras | koriander | taugé |
prei | baby mais | sla | frites

Mosselen Spaanse wijze

Poffertjes 12 stuks
Kibbeling met frites
Snack naar keuze

Vanille-ijs | slagroom | een verrassing

Traditioneel in witte wijn gestoomde Zeeuwse
mosselen | 3 sausjes | sla | frites

Mosselen Oosterse wijze

Kindermenu

Kinderijsje

Mosselen

24,5

Maiskipfilet

28,5

Zalm | gamba's | schol | kabeljauw |
witte wijnsaus | zeekraal | aardappel |
dagverse groenten

Gerechten worden geserveerd met gekruide frietjes, Alleen verkrijgbaar in het seizoen
Mosselen (1kg)
salade en mayonaise

Langzaam gegaarde shortrib

dagprijs

Verse zeegroenten | citroen | ravigottesaus

Vispannetje

Gemarineerde sushirijst | zalm | avocado |
zoetzure komkommer | maïs | mango |
rode spitskool | rettich | furikake

Amadore Black Angus beefburger

Crispy chicken roll

10,5

Appel | rode ui | kappertjes | sla | tomaat

Steak tagliata rumpsteak

Frisse tomaten | komkommersalade

Spicy salmon roll

10,5

Sla | tomaat | komkommer | ham | kaas | ei |
citroenmayonaise

Minihammetje

Rundercarpaccio | truffelmayonaise |
pijnboompitten | grana padano

Jersey’s roll krab

8,5

Pestomayonaise

Vlees

Voorgerechten

Quiche Geitenkaas

Focaccia quattro formaggio

Heeft u allergenen? Vraag één van onze medewerkers voor meer informatie!

Al mijn salades worden geserveerd met brood
en boter

Rundercarpaccio

Bruin of wit brood | Amadore tosti-saus

Jersey's lunch vlees
14,5
Rundvleeskroket | spiegelei | ham | kaas | tomatensoep
Jersey's lunch vis
14,5
Garnalenkroket | spiegelei | gerookte zalm | krabsalade |
garnalenbisque
Jersey's lunch vega
14,5
Vega kroket | spiegelei | kaas | gegrilde groenten |
tomatensoep

MENUKAART

Salades

Tom Kha Kai

7

Eieren

Warme croissant
Warme croissant Nutella
Warme croissant ham & kaas
Pain au chocolat
Roombolus

Verse fruitsalade
8,5
Skyr of Yofu met vers fruit
10,5
Granola met honing Skyr of Yofu | vers fruit 8,5

Zeeuwse vissoep

8,5
7,5
8,5
9,5
8,5
7,5
8,5
7,5

met avocado of tomaat en feta
Geroosterd brood met zalm | roomkaas 10,5
Eggs benedict met toast | Hollandaisesaus 10,5

Yoghurt & vers fruit

Lunch

Boeren tosti ham/kaas

Zachtgekookt eitje met avocado | toast
Zachtgekookt eitje met toast | roomboter
Naturel omelet met toast | roomboter
Omelet ham & kaas met toast
Scrambled eggs met toast | roomboter
Spiegelei met toast | roomboter
Spiegelei met bacon | toast | roomboter
Geroosterd brood

Koffie Americano of koffie met melk |
croissant | vers gebakken mini baguette keuze uit
wit of bruin | achterham | belegen kaas | roomboter | jam | Nutella | gekookt eitje |
verse fruitsalade
The full English breakfast
15,5
Koffie of thee | jus d'orange | gebakken eieren |
gebakken worstjes | bacon | tomaat |
champignons | gesneden wit of bruin brood
Healthy breakfast
17,5
Koffie of thee | jus d'orange | gembershot |
scrambled eggs met toast en avocado |
Skyr of Yofu met vers fruit | verse fruitsalade

Romige tomatensoep

Mijn gerechten worden geserveerd op
heerlijk brood van de lokale bakkerij.

Ontbijtgerechten

12,5

Geserveerd met brood en boter

Broodjes

tot
17.00
uur

Amadore borrelplank (2 personen)
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Chorizo | oude kaas | brood met smeersels | olijven |
cornichons | gemengd bittergarnituur
Loaded fries
12
Rode ui | pulled chicken | bbq saus | cheddar |
smoked chipotle mayonaise, |
truffelmayonaise | bacon crumbs
Nacho’s
13
Guacamole | chunky salsa | crème fraîche | cheddar |
smoked chipotle mayonaise
Broodplank
9
Vers afgebakken brood | 3 smeersels

Mixed snacks

Van Dobben Bitterballen 8 stuks
Vlammetjes 8 stuks
Kaasstengels oude kaas 8 stuks
Bitterballen Old Amsterdam 8 stuks

9
9
9
9

8,5

Gemengd bittergarnituur
8 stuks 9

16 stuks

17

24 stuks

25

Warme dranken
Koffie
Espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Doppio
Cappuccino
Espresso macchiato
Caffè con panna
Met slagroom

2,75
2,75
3,75
4
4
3,5
3,5
4

Pepsi Cola
Pepsi Max
7Up
Sisi
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Royal Club

Cassis | Tonic | Bitter Lemon |
Ginger Ale

3
3
3
3
3,5
3,5
3

Rivella

Thee

Earl grey | English breakfast |
Rooibos | Bosvruchten |
Three Ginger | groene thee

2,75

Verse muntthee
Verse gemberthee

4
4

Irish coffee

9

Met Jameson

French coffee

9

Met Grand Marnier
Italian coffee
Met amaretto

9

Spanish coffee

9

Baileys coffee

9

Met Licor 43

Warme chocomel
Warme chocomel

3,5
4

Warme chocomel

9

Met slagroom

Met slagroom & rum

Warme chocomel

Met slagroom & amaretto

Gebak

Jersey’s appeltaart
Jersey’s appeltaart
Met slagroom

Frisdranken

9

4

Original | Cranberry

Red Bull
5
Sourcy Blauw | Rood
2,75
Sourcy 0,7l Blauw | Rood
7
Russel & Co
5
Lemonade | Rose Lemonade |
Dubbel Dutch cucumber & watermelon

FeverTree

Indian | Elderflower |
Mediterranean

4,75

Sappen

Appelaere
Perelaere
Druivelaere

4
4
4

Jus d’orange
Jus d’orange groot

3,5
5,5

Zuivel

Melk
Chocomel
Fristi

3
3
3

Van de tap

Heineken
XL 6 L 3
Heineken 0.0
4
Brugse Zot Blond
6
Affligem Dubbel
6
Affligem Blond
6
Affligem Triple
6
Lagunitas IPA
6

0.0

Amstel Radler 0.0
Affligem Blond 0.0
Erdinger alcoholfrei

4
5
5

Affligem Belgisch Wit
Tripel Karmeliet
La Chouffe
Heineken
Liefmans Fruitesse
Amstel Radler
Desperados
Duvel
Brand Weizen
Erdinger (50cl)
Vedett IPA

6
6
6
4
5
4
5
6
5
6
6

Fles

4

DRANKENKAART

Courvoisier VS
Calvados
Remy Martin VSOP

Whiskey

Jack Daniels
Ballantine’s
Jameson Irish
Johnnie Walker
Red Label
Black Label
Glenfiddich

6,5
5,5
5,5
5,5
8,5
8,5

Cointreau
Amaretto
Drambuie
Grand Marnier
Tia Maria
Baileys
Licor 43
Sambuca
Limoncello
Malibu

Mojito

Bacardi | suikersiroop |
bruine suiker

30
10

Bacardi | aardbeienlikeur |
suikersiroop | bruine suiker

Bellini Cava

10

Tequila | Tripel Sec |
limoensap | suikersiroop

10

Blue Hawaiian

Mojito Strawberry

5
6
5
6
5
5
4
4
6
6
6
6

Ricard
Campari
Villa Massa Limoncello
Port wit | rood
Sherry medium | dry
Vieux
Jenever jong | oud
Bols Vodka
Tequila
Bacardi Carta Blanca
Rum

Margarita

Bacardi | Blue Curaçao |
ananas siroop |
cocosnootcrème | limoensap

Pornstar Martini

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

11,5

Vodka | perzik likeur |
grenadine | jus

Rosey’s Watermelon

Watermeloen likeur |
Thomas Pink Grapefruit |
rozemarijn

Moscow Mule

Vodka | ginger beer |
limoensap bitters

11,5
11,5

11,5

Jersey’s Specials
Margarita Pink

13

Pineapple Daiquiri

13

11,5

Long Island Ice Tea

11,5

9,5

Grenadine | jus d'orange

12,5

Strawberrylikeur |
Gordon pin gin | suikersiroop |
citroensap

Gin & Tonic

11,5

Tanqueray 10 Gin

11,5

Blackberry Lemon G&T 13

Sloane’s Gin

11,5

Strawberry Aperol

13

Gordon’s Pink Gin

11,5

Smoke House

13

Daiquiri Orange

Met Double Dutch Tonic
Garnering: komkommer

13

Tequila | jus | perzik siroop | aardbeienlikeur
Gin | suikersiroop | limoensap |
blueberries | muntblaadjes |
tonic
Aperol | verse jus |
aardbeienlikeur | aardbeien

11,5

Espresso Martini

Sex on the Beach
without Sand

Hendrick’s Gin

Bacardi | ananas likeur |
suikersiroop | limoensap |
ananas stukjes

Blue curacao | Suikersiroop |
Tripel sec | bruine suiker | Bacardi

11,5

9,5

Passievruchtsap |
limoensap | soda

Strawberry Sour

11,5

11,5

Virgin Passionflower
Spritz

Summer Special

Bacardi Carta Oro | limoensap |
vanille siroop | Orange Blossom |
rozemarijn

Passievrucht | maracuja |
passievrucht likeur | limoensap |
vanille vodka | eiwit
Vanille vodka | Tia Maria |
espresso

Sex on the Beach

Tequila | Tripel Sec | limoensap |
suikersiroop | watermeloen likeur

Likeuren

Cava Mont Marcal
Extremarium Reserva
6
Kir Royal Cava
Met crème de cassis

7
7
7

Jersey’s Favourites

Aperitieven &
sterke dranken

Met perzik-likeur
Aperol Spritz
Martini Bianco | Rosso

3,5
4

Jersey’s

Gebak van de dag

Bieren

Coastline Mojito

Virgin Cocktails

13

Met Fever-Tree Aromatic Tonic
water
Garnering: rood fruit

Classico

Klassieke Frozen Cappuccino,
fris en naturel

Nocciola

Frozen Cappuccino met
hazelnoot crème

9,5

Virgin Mojito

9,5

Limoen | munt | bruine suiker |
appelsap | soda

Met Fever-Tree Elderflower Tonic
Garnering: slice sinaasappel - slice
citroen.

Frozen Cappuccino

Virgin Martini

Limoensap | passievrucht |
maracuja | eiwit | suikersiroop |
alcoholvrije vodka

Met Fever-Tree Elderflower Tonic
Garnering: slice sinaasappel

Sciroppo d’acero

Frozen Cappuccino met
Ahornsiroop

Cioccolato bianco

Frozen Cappuccino met
witte chocolade crème

Fichi caramellati

Frozen Cappuccino met
vijgen crème

Bacardi | vodka | tequila |
gin | Triple Sec | limoensap | cola

Witte wijn
Jose Galo Rueda Verdejo			

Spanje - zinderend fris - splinterend sappig
Gaat goed samen met schelpdieren, visgerechten,
rijst, pasta en salades.

Baby Doll Sauvignon Blanc 			

24

32

Nieuw-Zeeland - frisse tonen - zoete fruitkrakers fris zuurtje
De wijn is uitermate geschikt voor vegetariërs,
veganisten en een glutenvrij dieet.

St. Lannes Gros Manseng Blanc			

Frankrijk - aroma's van wit en exotisch fruit fris - fijne afdronk met tonen van gedroogd fruit
Gaat goed samen met schelpdieren, visgerechten,
rijst, pasta en salades.

Masca Del Tacco L’uetta Fiano			

23

35

46

Spanje - complexe, maar levendige wijn geel fruit - amandelen - kruiden - limoen
Perfect om te serveren bij klassieke bereidingen,
zoals zalm, witvis in roomsaus, gevogelte of
bereidingen van kalfsvlees

48

Verenigde Staten - vol en romig- complex tropisch fruit - abrikozen - vanille - eikenhout hazelnoten
Deze veelzijdige wijn past goed bij gegrilde vis,
geroosterde kip, verse groene salades en zachte,
milde kazen.

5

14,5

Crispy Sauvignon Blanc uit het zuiden van Frankrijk.
Een uitbundige wijn met aroma's van grapefruit,
kruisbessen en vers gemaaid gras.

Roquende Chardonnay

5

14,5

Eikestad Chenin Blanc

6

18

Levendige en heldere wijn waarin de tonen
van citroenbloemen en citrusfruit domineren.
Rechtstreeks uit Zuid-Afrika, Mooi fris en smaakvol.

Domaine De Grangeneuve
Tradition			

Hensel Spätburgunder			

14,5

Sappige, fruitige Chardonnay. De Zuid-Franse zon
zorgt voor rijpe druiven en een exotisch karakter
van de wijn.

Dessert

Enigma Appassimento
Sangiovese Rubicone			

45,5

Roquende Merlot

14,5

Italië - harmonieuze aroma's van rode vruchten zwarte bessen - zachte en zoete tannines
Goed te combineren met vleesgerechten en
oude kazen.

Rode wijn

28

36,5

Duitsland - Bouquet met aroma's van sappige
kersen - wilde aardbeien - delicate houten tonen complex met geïntegreerde tannines peperige afdronk
Uitstekend geschikt om te drinken met kwartel,
fazant en geroosterde kip.

Cigale Classique
Cabarnet Sauvignon – Merlot			

Bogle Vineyards Chardonnay			

Roquende Souvignon Blanc

5

Frankrijk - Grenache - Syrah - aroma's van rood fruit
Uitermate geschikt om te serveren bij charcuterie,
wit vlees en zachte kazen.

Italië - vol mondgevoel - florale aromatische tonen wit fruit - hazelnoot - honing
Een heerlijk aperitief en goed te combineren met
antipasti, kip, vis, schaal- en schelpdieren en pasta.

Barón De Ley Reserva Tres Viñas		

Roquende Medium Sweet

Frisse, halfzoete witte wijn uit Frankrijk met tonen van
grapefruit en rijpe ananas. Zacht en sappig van smaak.

24

5

Rechtstreeks uit Zuid-Frankrijk, vol van smaak,
zijdezacht, met sappige aroma's van rijp, rood en
zwart fruit. Een veelzijdige wijn die iedere dag
gedronken kan worden en bij veel verschillende
gerechten past.

Roquende Cabernet
Souvignon

5

14,5

Eikestad Red Blend

5,5

16,5

Mooie, fruitige Cabernet Sauvignon, gemaakt van
druiven uit het zonnige Zuid-Frankrijk. De bijzondere
bodem zorgt voor pure fruitaroma's en zachte
tannines. Mooi bij vlees van de grill of cassoulet.
Afkomstig uit de Banghoek Valley, Stellenbosch.
Helder in geur en smaak met aantrekkelijke aroma's
van, aardbei, framboos en rood fruit. De afdronk is
soepel en lichtromig.

Festivo Castelao			

Rosé wijn

Portugal - intense aroma's - frambozen zwarte bessen - bramen - hout - vanille chocolade - specerijen
Deze wijn is heerlijk in combinatie met
wildgerechten en harde kazen.

De Moya Gloria Monastrell			

Spanje - aromatisch met tonen van bramen frambozen - aalbes - rabarber - in de afdronk
lichte roostertonen
De wijn is heerlijk om te serveren bij rijkelijke
gerechten zoals ribbetjes, paddenstoelen,
eend en lamsrack.

Calalenta merlot rosato farnese			

33

Italië - zeer licht roze - frisse aroma's - aardbei watermeloen - rozenblaadjes - fris fruit bloemen - zachte minerale tonen
Heerlijk als aperitief of als begeleider van diverse
visgerechten, frisse salades en gegrild vlees.

Roquende grenache rosé

26

Sparkling

Cava mont marcal
extremarium reserva

Frankrijk - volumineuze sappigheid - rijp fruit zijdezachte taninnes - afgerond met een toets hout
Heerlijk bij gebraden gevogelte, vlees of zomaar
als een heerlijk glas krachtige rode wijn.

33

XR Petite Douceur Xavier Roger		

XR Petite Douceur is een heerlijk volzoete wijn met
een juiste balans, gemaakt van de Gros Manseng
druiven uit de Côtes de Gascogne. Een volle toets
rijpe meloen en een citrus achtergrond.

28

5
14,5
Deze Grenache Rosé komt uit het zonnige zuiden
van Frankrijk. Warme dagen en koele nachten zorgen
voor complexe aroma's, sappig fruit en opwekkende
zuren.

6
30
Spanje - fijne en stabiele bubbels - helder en fris
Bouquet - geroosterde tonen van koffie - vanille perzik - grapefruit minerale tonen - witte bloemen amandelen - hazelnoten - romig - licht
Deze cava is zeer aan te raden als aperitief en met
gerechten met sterke, scherpe en pittige smaken.
Hoewel het ook mooi gepaard gaat met kazen,
rijstgerechten en schelpdieren.

Champagne
Moët & Chandon Brut 0,75L			

90

Moët & Chandon Rosé 0,75L

		

95

Moët & Chandon Nectar 0,75L 		

95

Moët & Chandon Ice Impèrial			

100

Dom Perignon 0,75L			

275

Bottle service

Inclusief 6 frisdranken naar keuze

Fles Belvedere			

130

Fles Bols Vodka			

100

Fles Bacardi			

100

Fles Malibu			

90

