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Lang was Kamperland verstoken van 

een eigen hervormd kerkgebouw. 

Bij elke gelegenheid en iedere 

zondag moesten de kerkgangers een 

afstand van ongeveer vijf kilometer 

te voet, of in het beste geval met 

paard en wagen, naar Wissenkerke 

overbruggen. Met name in het najaar 

en in de winter een zware opgave.

Dat veranderde toen in 1901 de 
eerste steen voor een eigen kerk 
werd gelegd. Hoewel nog niet 
helemaal afgebouwd, konden de 
Kamperlanders in datzelfde jaar hun 
hervormde kerk in gebruik nemen. 
De geveltoren kwam later, deze 
maakte pas in 1911 zijn opwachting.

In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw was de kerk aan groot 
onderhoud toe. De renovatie 
werd grootscheeps aangepakt. De 
belangrijkste aanpassing was het 
vergroten van de ramen waardoor de 

kerk lichter werd en veel ruimer leek.
Anno 2017 mocht Amable haar 
opwachting maken, nadat het 
karakteristiek kerkpand bijna 20 jaar 
leeg had gestaan. Na 10 maanden 
van verbouwen, renoveren en 
restaureren werden de kerkdeuren 
weer opengezet voor publiek.

Nu, geruime tijd later, brengt ieder 
seizoen een nieuwe Amabelse bode 
met daarin herkenbare smaken, maar 
ook nieuwe gerechten. Zo zijn ze in 
de keuken altijd druk doende met 
het verzinnen van nieuwe gerechten, 
maar óók met verbetering van de 
vertrouwde gerechten. ''We hopen 
zo onze gasten iedere keer weer te 
kunnen verrassen met de smaken 
die het seizoen met zich meebrengt,'' 
zo vertelt Chef enthousiast. Ook de 
bediening is altijd druk in de weer 
met het zoeken van nieuwe wijnen 
en bieren om het assortiment te 
versterken én natuurlijk om het 
juiste samenspel van spijs en drank 
te kunnen garanderen.

Niet alleen voor lunch of diner bent 
u welkom bij Amable, óók voor 

het genieten van een kopje koffie 
met wat lekkers bent u van harte 
welkom. Of wilt u samen met uw 
familie, vrienden of collega’s gewoon 
lekker komen borrelen onder de 
warme sferen van het oude houten 
plafond? In ieder geval zijn wij bij 
Amable allemaal enthousiast om u te 
mogen ontmoeten en hopen daarbij 
u te kunnen overtuigen van een 
herhalingsbezoek.

Zeker wetend dat alle Amabelse 
collega’s, iedere dag weer, hun 
uiterste best doen u en uw gasten 
het naar wens te maken. Ons 
realiserende dat iedereen een foutje 
kan maken, hopen we daar iedere 
keer weer van te mogen leren. We 
willen natuurlijk niets liever dan 
ú als onze ambassadeur voor ons 
winnen door u een beleving op 
Amabelse wijze voor te schotelen. 
Dus wees welkom, kom binnen en 
beleef waar we als Amable zijnde 
voor staan! Hopelijk tot snel in de 
mooiste brasserie van Zeeland.

(Al zeggen wij dat natuurlijk zelf.)

VAN KERK TOT BRASSERIE

TEKST LLOYD NATHANIËL

FOTO SYLVIA COPPENS
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WIJ MAKEN VAN UW KLACHT 
EEN COMPLIMENT
Bij Amable streven we altijd naar tevreden gasten. Het kan door 

omstandigheden natuurlijk altijd zo zijn dat er iets fout gaat. Helpt u 

ons te verbeteren door dit meteen aan de bediening door te geven? Dan 

maken wij van uw klacht een compliment! Kosten noch moeite zullen 

gespaard worden u het alsnog naar de zin te maken.

Zo dagen wij onszelf uit om alleen maar positieve recensies te ontvangen. 

Helpt u mee door uw positieve ervaringen online te delen? Daar zouden 

wij ontzettend blij mee zijn. Zo blij, dat wij elke maand blind 1 van de 

reviews eruit pikken en belonen met een passende verrassing!

KOFFIE/THEE/FRIS
COCKTAILS 
& BORREL

BIEREN WIJNEN

VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN

LUNCH KIDSMENU
DIGESTIEVEN &
SPECIAALKOFFIE

3 7

4 6

10 12

8 14 16
Voor elk wat wils ...

''We worden vriendelijk 

ontvangen in een bijzonder 

sfeervolle ruimte en we 

worden bediend door 

enthousiaste mensen. Alle 

gekozen gerechten smaken 

ons uitstekend. We waren 

hier al meerdere keren met 

verschillende gasten en we 

komen hier zéker terug.''

REVIEW
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Jus d'orange € 3,75

Chaudfontaine 0,25 l € 2,20
Chaudfontaine 0,50 l € 4,10

WATER
De door de natuur beschermde bron in de 

Ardennen zorgt voor fantastisch zuiver water.

Plat of spuitend verkrijgbaar.

Chaudfontaine

KOFFIE
DOOR AMABLE KAMPERLAND

Th ee € 2,20
Met een wisselend assortiment van 

losse theeën blijft  het altijd verrassend. 

Wat er altijd bij zit:

Appeltaart € 3,75
Grootmoeders topper. 

Blijft  lekker, ongeacht wiens 

oma hem gemaakt heeft .

Bolus € 2,95
Zeeuwse specialiteit, 

lekker met wat roomboter. 

Friandise € 8,95
Zoetigheden voor bij 

de koffi  e.

LEKKER VOOR ERBIJ

Zoetigheid

Koffi  e klein € 2,20

Koffi  e groot € 4,10

Cappuccino € 2,30

Koffi  e verkeerd € 2,40

Espresso € 2,20

Espresso macchiato € 2,30

Dubbele espresso € 4,10

Café latte macchiato € 2,40

Café mokka € 2,40

In alle soorten en maten. Veel melk? Of juist extra sterk? Vertel hoe u hem graag heeft, dan maken wij 

hem voor u klaar.

FRISDRANK

Appelsap € 2,30
Tomatensap € 2,30
Jus d'orange € 2,30

FRUITSAPPEN THEE
Voor de vitamines, of omdat het gewoon lekker is. 

In beide gevallen een goede keuze.

Versgeperst op zijn best!

Lekker gezond

Coca Cola regular, zero
      Medium € 2,20
      Large € 3,95

Fanta cassis € 2,30
Fanta sinas € 2,30

Sprite € 2,30

Finley tonic € 2,40
Finley bitter lemon € 2,40

Finley ginger ale € 2,40

Fuze tea € 2,50
Fuze tea green € 2,50

Chocomel € 2,40
Fristi € 2,40

De zogenaamde ‘soft drinks’ hebben in de laatste 

jaren van de oorlog aan populariteit gewonnen 

en zijn sindsdien niet meer weg te denken uit de 

samenleving.

Verse thee 

Muntthee € 3,50
Van verse munt getrokken voor een 

pure en natuurlijke smaak. 

Gember thee € 3,75
Met honing.

English blend

Neerlands populairste theesoort. 

Een blend uit de beste theelanden.

Rooibos, gember en citroen

Een nieuwe interpretatie van de 

klassieke rooibos. Iets voor u?  

Groene chai

Pittig maar ook zacht.

Op sencha-basis met heel veel kruiden.
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Tripel

Duvel € 4,75
Lichte, fruitige aroma’s en een ‘droge’ zoete alcoholsmaak. 

0,33 L • fles • 8,5%

Tripel LeFort € 5,50
Frisse, fruitige aroma’s en een zachte volle smaak. 

0,33 L • fles • 8,8%

XXX Tripel Vermeersen € 5,75
Zacht en toegankelijk, kruidig met een frisse hint van sinaasappel.

0,33 L • fles • 8%

Fris en fruitig

Radler € 2,95
Zacht en hoppig met een frisse 

citroensmaak. 100% natuurlijk 

zonder enige toevoegingen. 

0,33 L • fles • 2,5%

Alcoholvrij € 2,75
Zacht en hoppig met een frisse 

citroensmaak. 100% natuurlijk 

zonder enige toevoegingen.

0,33 L • fles • 0%

Liefmans € 3,75
Van krieken gemaakt: fruitig, fris en 

zoet. On the rocks geserveerd.

0,25 L • fles • 3,8%

Liefmans Cuvée Brut € 5,75
Een fruitige belevenis, zoetzure 

aanzet tot een complexe volmondigheid.

0,375 L • fles • 6%

Warsteiner Pils € 2,30
König Ludwig € 4,95
Pater Linus € 3,95
Wisseltap Bruin € 4,95

Dubbel

La Trappe Dubbel € 4,45
Een klassiek donker trappistenbier met een volmoutige, karamelzoete smaak.

0,33 L • fles • 7%

Tongerlo Bruin  € 4,50
Sterke hinten van karamel, vanille en chocolade. Valt onder de categorie ‘oud bruin’.

0,33 L • fles • 6,5%

BIEREN

Nederlanders drinken graag bier. Gemiddeld drinken we 79 liter bier per jaar; een groot deel hiervan 

is Nederlands bier. Dit is niet vreemd: ‘ons’ bier heeft een goede naam en is internationaal bekend. 

Wereldwijd wordt Nederlands bier veelvuldig gedronken. Recent onderzoek wijst uit dat Nederland de 

tweede bierexporteur van de wereld is.

DOOR AMABLE KAMPERLAND

FRUITBIER

TAP

Goede wijnsuggesties

''Heerlijk gegeten én 

gedronken. Goede 

wijnsuggesties bij ieder 

gerecht. De kinderen genoten 

van de pannenkoekspiesjes en 

sublieme tomatensoep.''

REVIEW
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DOOR AMABLE KAMPERLAND

Maredsous € 4,75
Een mond vol kruidigheid met een fruitig frisse, lichtbittere afdronk.

0,33 L • fles • 6%

Zeeuws blond  € 4,25
De unieke samenwerking met Zeeuwse boeren zorgt voor een fris en fruitig biertje.

0,25 L • fles • 6,5%

Dutch Bargain Seawise € 6,25
Zeekraal en verveine worden 

nadrukkelijk in dit uitzonderlijk biertje 

naar voren geschoven.

0,30 L • fles • 4,3%

Jupiler € 2,30
Allemansvriend. Voor degenen die 

gewoon gek genoeg vinden.

0,25 L • fles • 5,2%

Zeeuwsche Witte € 3,95
Vol, romig met een kruidige afdronk.

0,25 L • fles • 5%

La Trappe Quadrupel € 5,50
Volle, verwarmende en intense smaak. 

Moutig met zoete tonen van dadel en karamel.

0,33 L • fles • 10%

Super 8  € 4,95
Amberkleurig bier, zachte bitterheid, 

frisse tonen. 

0,33 L • fles • 6%

BLOND

HEFEWEIZEN

PILSENER

WIT

QUADRUPEL

I.P.A.

Blonde bieren zijn licht tot goud gekleurde bieren, die minder hop bevatten dan andere bieren.

Vaak met een friswitte schuimkraag. Ze zijn zacht en fris van smaak: perfect als dorstlesser of voor 

een aperitief.

Wij bieden inderdaad een 

groot aanbod aan bieren en 

speciaalbieren. Wilt u meer 

info voor je keuze? 

Vraag onze bediening voor 

meer informatie.

BIER VAN HET MOMENT

Heeft Chef nog iets in zijn kast staan? Vraag het de bediening.

High Beer arrangement! 
Een middagje lekker borrelen? 

Kies dan voor ons High Beer 

arrangement! 

Lees voor meer info verder 

op pagina 7!
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Mousserend

Dessertwijn

Port

Roséwijn

Prosecco Spumante, Bolla,
Italië    € 27,95
Fles

Prosecco frizzante, Rosanti, 
Italië € 7,50
Piccolo

La Fleur Renaissance  € 6,50
Sauternes

Grenache, Comte de Sirac,
Frankrijk   € 4,25
Fles € 22,50 
Lichtroze kleur. Aroma’s van 

frambozen, aardbeien en bessen. 

Frisse, lichte rosé met een zachte 

afdronk.

Porto Calem  € 3,50
Ruby/Tawny/White 

 

Cálem Port stamt uit 1859 en 

is daarmee een klassiek porthuis. 

In 1998 nam de bekende Sogevinus 

groep het huis over. Is de meest 

gedronken port van Portugal. 

10 Years Old € 5,50
Ruby

L.B.V  € 5,95
Late Bottled Vintage 2013

Wit

Rood

Sauvignon blanc, Comte de Sirac, Frankrijk  € 4,25
Fles € 22,50
Groengeel in het glas met aroma’s van citrus, groene appel en gras. Een frisse en lichte 

sauvignon met zachte zuren.

Chardonnay, Espiritu de Chile, Chili € 4,50
Fles € 24,25
Licht goudgeel van kleur. Expressieve aroma’s van exotisch fruit, peer, meloen en een 

vleugje vanille. Aangenaam zacht mondgevoel met een frisse afdronk.

Viognier, Maison Centaurée, Frankrijk € 5,95
Fles € 25,50
Bleek citroengeel van kleur. Typische viognier aroma’s van perzik, abrikoos en bloemen. 

Een rijke droge smaak in de mond met frisse zuren.

Chardonnay Maison Centaurée, Frankrijk € 6,75
Fles € 27,50
Een heerlijke volle Chardonnay, goudgeel van kleur. Rijk in de neus met tonen van 

boter, appel en perzik. Vol en zacht in de mond met terugkerende tonen van boter 

en vanille.

Cabernet sauvignon, Comte de Sirac, Frankrijk € 4,25
Fles € 22,50 

Robijnrood van kleur met geuren van kersen, bessen en kruiden. Zacht en een kruidige 

afdronk.

Merlot, Espiritu de Chile, Chili  € 4,50
Fles € 24,25 

Licht paars van kleur. Met tonen van rode bessen, kersen en specerijen. Vol in de mond 

met een vleugje kruiden.

Pinot Noir, Bolla, Italië € 5,50
Fles € 25,50 

Lichte robijnrode kleur. Tonen van kersen en bessen en kruidig in de neus. Zachte, lichte 

wijn met tonen van kersen in de afdronk.

Crianza, Don Jacobo, Spanje € 7,25
Fles € 27,50 

Robijnrood van kleur. Aroma’s van zwarte bessen, rode bessen, pruimen en vanille. Zet 

vol in met verfijnde tannine en houttonen in de afdronk.

WIJNEN

Gedurfde kaart 

(krant eigenlijk). Erg goed

''Altijd al eens op een andere 

manier in een kerk willen 

zitten? Dit is je kans! In deze 

vroegere kerk is een prima 

restaurant gevestigd.''

REVIEW
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Geen borrel compleet zonder iets lekkers.

Huismix nootjes € 3,50

Bourgondiër Bitterballen 6 stuks € 7,75

Bittergarnituur 16 stuks  € 9,50

Mable € 8,95
Oude jenever | Royal Bliss Ginger Ale | 

limoen | munt

Mojito € 9,50
Bacardi rum | limoen | munt

Spritz Aperol   € 8,50
Aperol | prosecco | spa rood | sinaasappel

Cocktails

Hendricks Tonic € 9,50
Royal Bliss | Komkommer | rozemarijn | 

kardemom

Sapphire Tonic € 8,95
Royal Bliss | Sinaasappel | tijm | kruidnagel

Gordon’s dry € 9,50
Royal Bliss | gember | steranijs | sinaasappel

Gin & Tonic

Mojito € 4,95
Limoen | munt

Winter cinnamon € 7,50
Royal Bliss Ginger Ale | sinaasappel | 

kruidnagel | steranijs | kaneel

Apple-caramel € 5,50
Caramelsiroop | appel | appelsap

Mocktails

APERITIEVEN

BORRELHAPJES

HIGH BEER ÓF WINE

Een middagje lekker borrelen? Dan is dit het ideale arrangement! 

Geniet van 3, 4 of misschien wel 5 gangen hapjes met bijpassende bieren of 

wijnen. Speciaal door Chef geselecteerde combinaties van eten en drinken. 

Alleen per 2 personen:

 High Beer High Wine

3 gangen: € 29,50 p.p. € 29,50 p.p.

4 gangen: € 38,50 p.p. € 39,50 p.p.

5 gangen: € 47,50 p.p. € 49,50 p.p.
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Omelet      € 9,95
Groene groenten | gegratineerd

 

Uitsmijter € 9,95
Beenham | Zeeuws spek | gegratineerd

Amable salade      € 16,50
Lauwwarme beenham | Zeeuws spek | 

zoetzure groenten | oude kaas

Zeeuwse salade      € 17,50
Zoetzure mosselen | Hollandse garnalen | 

gerookte makreel | crème van forel

LUNCH (TOT 17:00 UUR)

EI

SALADE

De kippen van stok

Een lekker fris slaatje 

Niets is zo lekker als een warme kop soep op een koude regenachtige dag. Lekker als voorgerecht, 

maar ook als lunch.

Broodmandje € 4,95
Neem een lekker broodmandje met vers gemaakte smeersels.  

Gezellig voor bij de borrel.

Lunchen met een flinke uitsmijter? De uitsmijter 

zit inmiddels ingebakken in de menukaarten van 

Nederlandse eettenten.

Of het nou zomer, herfst, winter of lente is: een 

salade op z'n tijd is altijd een goed idee, want met 

bijna niets kun je zo goed variëren als met salades. 

Zie hier onze lekkerste varianten. 

DOOR AMABLE KAMPERLAND

Tomatensoep € 6,95
Provençaal | cherrytomaat | room

Seizoenssoep dagprijs
Wat haalt Chef nu weer in zijn hoofd?

Bouillabaise € 7,95
Rijk gevuld | garnalenbisque

Een hete kop…

Lekker, origineel, 

vriendelijk.

''Een aanrader. Heel lekker 

eten in een erg origineel 

kader. Heel vriendelijke 

bediening: meer moet dat 

niet zijn.''

REVIEW
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TOSTI

Croque monsieur      € 6,50
Ham | kaas

Croque madam    € 7,50
Ham | kaas | spiegelei

BROOD

TOSTI

Geroosterd brood

Wij bieden u een toegankelijke kaart met smaakvolle en herkenbare gerechten. Helemaal in het verlengde 

van de authentieke elementen die dit gebouw rijk is. Ook voor een goede lunch kunt u bij ons terecht!

Tosti, grilled cheese, croque monsieurs en croque 

madames. Van tosti's krijg je nooit genoeg. Onze 

variant is ook zeker ultiem genieten.

DOOR AMABLE KAMPERLAND

Amable boterham € 9,50
Ravigottesaus | beenham | Zeeuws spek | zoetzure groenten | oude kaas

Boterham van het moment dagprijs
Laat u verrassen!

Zilte boterham € 9,50
Crème van forel | gerookte makreel | kappertjes | rode ui

Zilte kroketten € 15,50
Mosselkroket | garnalenkroket | rouille | cocktailsaus | Hollandse garnalen | zoetzure mosselen

Kroketten met brood € 10,50
Rundvleeskroketten | crème van zoete aardappel | escabeche | mosterdmayonaise

Veggie Sandwich € 8,95
Spread van bospaddenstoelen | truffelmayonaise | zoetzure groente

Welke boterham?

Hemels genieten in 

voormalige kerk

''Verrassende locatie: 

voormalige kerk is heel 

sfeervol omgetoverd tot mooi 

restaurant. De kaart is net 

zo bijzonder: in de vorm van 

krant met uitgebreide keuze. 

Overgrote selectie wijnen 

en (speciale) bieren. Zeer 

vriendelijke bediening.'' 

REVIEW
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VOORGERECHTEN

Tomatensoep € 6,95
Provençaal | cherry tomaat | room

Seizoenssoep dagprijs
Wat haalt Chef nu weer in zijn hoofd?

Bouillabaise € 7,95
Rijk gevuld | garnalenbisque

EEN HETE KOP...
Niets is zo lekker als een warme kop soep op een 

koude regenachtige dag. Lekker als voorgerecht, 

maar ook voor de lunch.

Sanne’s plankje

Chef luistert graag naar zijn gasten, zo moest en zou Sanne's plankje charcuterie terug op de kaart komen. 

“Bij deze, Sanne", zegt Chef tegen zijn vaste gast. € 13,50

Ingrediënten: Charcuterie 3 soorten | koningsolijven | overjarige schellach | geroosterd brood.

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Maredsous, Duvel Moortgat, België. Kruidig bier met lichte bitters. Zorgt in dit geval voor een goed 

samenspel.

Wijn: Chardonnay, Maisson Centaurée, Frankrijk. Volle wijn met houttonen, combineert uitstekend met 

het zoute karakter van de charcuterie.

Crevette de Chef

Een klassieker op eigen wijze.Chef ging weer helemaal uit zijn bol toen hij deze combinatie maakte. 

€ 14,50

Ingrediënten: garnalencocktail | crevettes | ingelegde venkel | limoenmayonaise | kervel | radijs | filodeeg

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier:  Seawise, Dutch Bargain, Zeeland. Een uitzonderlijk biertje, vervaardigd met verveine en zeekraal. 

 De Nederlandse brouwers van dit bier staan bekend om hun gouden combinaties. 

Wijn:  Prosseco, Rosanti, Italië. Het speelse karakter en zijn droge toetsen passen precies in het plaatje wat 

Chef voor ogen had.

Tartaar van bospaddenstoelen

Paddenstoelen, Chef is er dol op! “Wist u dat paddenstoelen de vruchten zijn van schimmels?”

legt Chef uit. € 10,50

Ingrediënten: Truffelmayonaisel | zoetzure groentel | bospaddenstoelen

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Tongerlo, brouwerij Haacht, Belgie. Roodbruin bier dat zijn oorsprong vindt in een abdij. 

 Zachte tonen zorgen dat hij niet overheerst.

Wijn: Viognier, Maisson Centaurée, Frankrijk. Kruidig en iets bloemig wat we van dit druivenras 

 gewend zijn. Vult de paddenstoelen uitstekend aan.

Koud

Broodmandje € 4,95
Neem een lekker broodmandje 

met vers gemaakte smeersels.  

Lekker voor bij de soep!

Zeer de moeite waard

''Geweldig! We kunnen niet 

anders zeggen.We kwamen 

al binnen in een bijzonder 

mooie ambiance, een oude kerk 

die prachtig gerestaureerd/ 

opgeknapt/verbouwd was.

De oude elementen behouden. 

We hebben een bijzonder mooie, 

lekkere en gezellige avond gehad.

Chapeau voor de bediening, 

de keuken en de ambiance. 

Een dikke 10.''

REVIEW
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Duo van buikspek

“Het Brassvarken waar dit duo van gemaakt wordt, wordt gefokt in Zeeuws-Vlaanderen”, 

zo denkt Chef milieubewust na. € 12,50

Ingrediënten: Buikspek met appelstroop-lak | Zeeuwsspek-bitterbal

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Quadruppel, La Trappe, Nederland. De monniken die dit bier gebrouwen hebben, 

 hebben een eed van zwijgen afgelegd. Van deze combinatie zult óók u stil worden.

Wijn: Pinot noit, Bolla, Italië. Lichte rode wijn, wat inherent is aan de druif waar deze wijn van 

 gemaakt is. Toch sterk genoeg om zijn mannetje te staan tegenover dit gerecht.

Croquette de mer

Deze handgerolde kroket is inmiddels één van Amable's hardlopendste gerechten. 

Chef peinst er niet over dit gerecht te veranderen. € 14,95

Ingrediënten: garnalenkroket | mosselkroket | ingelegde mosselen | Hollandse garnalen | cocktailsaus | 

rouille

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier:  Zeeuwsche Witte, Vermeersen, Zeeland. Romig biertje met een volle smaak. Iets wat perfect bij deze 

kroketten past.

Wijn:  Viognier, maison Centaurée, Frankrijk. Volle wijn met kruidig karakter. Geeft een droog 

 mondgevoel, wat het vettige karakter van de kroketten verzacht.

Groentegratin

“Echte Hollandse groente gecombineerd met de beroemdste kaas van Engeland. Dat kan niet anders dan

lekker zijn”, roept Chef overtuigd. € 9,50

Ingrediënten: Aardappel | biet | spinazie | red cheddar

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Zeeuws Blond, Vermeersen, Zeeland. Een overwicht aan Zeeuwen met deze combinatie, wat een

 uitstekende combinatie blijkt te zijn met de Britse aanvulling.

Wijn: Viognier, Maisson Centaurée, Frankrijk. De droge toetsen van de wijn met het smeuïge en pittige

 karakter van de cheddar. Een perfecte combinatie.

Warm

VOORGERECHTEN

Is het u al opgevallen? 

In deze menukaart helpen 

we u een handje met uw 

dieetwensen. Eet u vegetarisch?

Dan kunt u alle gerechten met 

het V-icoontje gewoon eten!

Bijpassend bier of wijn?

Geniet bij ieder gerecht van 

een bijpassend bier of een 

bijpassende wijn.
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HOOFDGERECHTEN

Steak van graangevoerd rund

“Het runderras van deze steak wordt zoveel mogelijk stressvrij opgevoed en met een verfijnd dieet van 

voornamelijk graan geeft hij een bijzonder smaakvol stukje vlees af ”, getuigt Chef enthousiast. 

Keuze uit 150 of 250 gram. € 22,50/€ 27,50

Ingrediënten: Rodewijnsaus met spek | hasselback | oer-Hollandse groente

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier:  Tripel LeFort, Brasserie Lefort, Belgie. Een doordrinkbare krachtpatser is nodig voor deze 

uitzonderlijk smaakvolle steak. 

Wijn:  Crianza, Don Jacobo, Rioja. De vurige wijnen uit de Rioja-streek passen het best bij dit fraai 

 stukje vlees.

Ribfingers

De spareribs zonder botten komen van het Iberícovarken. Een ras uit het noorden van Spanje. “Dit varken 

krijgt dagelijks eikeltjes te eten”, zo legt Chef uit. € 21,50

Ingrediënten: Iberíco ribfingers | lak van appelstroop | gegrilde mais | hasselbackpotato | langzaam gegaard

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier:   Dubbel, La Trappe, Nederland. Met hinten van karamel en dadels een niet te missen combinatie.

Wijn:   Merlot, Espiritu de Chile, Chili. Tonen van rode bessen, kersen en specerijen. 

  Vol in de mond met een vleugje kruiden. Een smaakvolle combinatie.

Maïskip suprême

De kip die Chef hiervoor gebruikt krijgt een uitgebalanceerd dieet van maïs te eten. “Dit zorgt voor een 

unieke smaak en een gele kleur van het vlees”, aldus Chef. € 20,95

Ingredienten: Bospaddenstoelensaus | pastinaakpuree | kip

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier:   Tongerloo, brouwerij Haacht, Belgie. De combinatie van dit bruine bier met dit gerecht is één van

  Chefs favorieten. 

Wijn:   Pinot Noir, Bolla, Italië. Een lichte rode wijn. Soepel, elegant en fruitig. Zo willen we de kip 

  complimenteren.

Vlees

HOOFD-
GERECHTEN 

Vegetarisch

Aardrijk

Dit door Chef verzonnen gerecht bevat alles voor 

een gezonde levensstijl, niet alleen lekker dus. 

€ 17,95

Ingrediënten: Hummus | gegrilde wortelsoorten | 

paddenstoelen

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Tongerloo, brouwerij Haacht, België. Zacht 

karakter en zoete tonen. “Een juiste 

combinatie", stelt Chef overtuigd.

Wijn:  Viognier, Maisson Centaurée, Frankrijk. 

Kruidig en ook bloemig, een mooie 

aanvulling voor de zoete/aardse smaken bij 

dit gerecht.

Shepherd's pie

Herderstaart, zo vertaalt dit gerecht zich. 

“Normaal bevat een gerecht als dit vlees, maar 

zonder net zo lekker”, beweert Chef. € 17,95

Ingrediënten: Pompoenpuree | kikkererwten, 

linzen | rode wijn en balsamico

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Dubbel, La Trappe, Nederland. Taart en bier, 

twee lievelingsgerechten van de Chef. Nu 

combineert hij ze.

Wijn:  Chardonnay, Maisson Centaurée, Frankrijk. 

De stevige houttonen in deze wijn 

combineren goed met de volle smaken van 

dit gerecht.

DOOR AMABLE KAMPERLAND

Chefs special
We gunnen Chef en zijn ideeën een plaatsje in de krant. Zodat niets meer zijn creativiteit in de weg 

kan staan. Waar komt hij vandaag mee? Vraag het aan de rondlopende bediening, zij weten er vast 

antwoord op te geven. Dagprijs

Bijpassend bier of wijn?

Geniet bij ieder gerecht van 

een bijpassend bier of een 

bijpassende wijn.
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Amable Chocolade

De favoriet bij Amable, chocolade en karamel, dat 

kan toch niemand laten staan? € 8,95

Ingrediënten: Chocolademousse | karamelvulling | 

gezouten karamel

Eton Mess

Een Brits dessert. Mess staat voor rotzooi, dat weet 

Chef er iedere keer weer van te maken. € 7,95

Ingrediënten: Appel | kaneel | mascarpone |

slagroom 

Blueberry Cheesecake

Chef is gek op bloemen, en nu weet hij ze te 

combineren met één van zijn desserts. € 8,50

Ingrediënten: Blauwe bessen | coulis | Bastogne

Blanke dame

Een Franse klassieker met boerenroomijs en warme 

chocolade. Chef kan er geen genoeg van krijgen.

€ 6,95 

Ingrediënten: Chocoladesaus | vanille-ijs | 

Amaretti | crumble

Stoofperensorbet

Een dessert dat niet alleen lekker is, maar ook helpt 

om Chefs hoofd koel te houden. € 9,50

Ingrediënten: Stoofperensorbetijs | stoofpeer | 

crumble

Zeebaars

Deze vis is net als de Chef een echte carnivoor. ”Zijn dieet bestaat onder andere uit garnaalachtige en 

kleine vis zoals jonge makreel”, verklaart de Chef. € 26,50

Ingrediënten: Spanish Harbour | chutney van halfgedroogde tomaat | in zijn geheel

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Zeeuwse blonde, Vermeersen, Zeeland. Deze blonde weet de vis volledig in te pakken. Met zijn frisse 

karakter dé perfecte metgezel voor de Spaanse tonen van dit gerecht.

Wijn: Rosé, Comte de Sirac, Frankrijk. Fruitigheid en een frivool karakter brengt u het zonnetje in huis.

Tarbotine

De tarbotine is een jonge variant van de tarbot. “Een geduchte jager welke zijn kleur kan aanpassen aan 

de zeebodem”, zegt de Chef geïntrigeerd. € 22,50

Ingrediënten: Kappertjes/mosterdcrumble | bouillabaisesaus | mosselen | Hollandse garnalen

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier: Seawise, Dutch Bargain, Zeeland. Zilte tonen van zeekraal en de frisheid van verveine, een betere 

combinatie is er niet.

Wijn: Chardonnay, Espiritu de Chile, Chili. Met zijn frisheid een tegenhanger voor de volle lichtzilte saus 

bij dit heerlijke stukje vis.

Schelvishaas

“Schelvis is een kabeljauwachtige, en kan ongeveer 20 jaar oud worden. Op dat moment is hij gegroeid tot 

meer dan een meter in lengte”, vertelt Chef verwonderd. € 24,50

Ingrediënten: Erwtenpuree | gegrilde courgette | beurre noissette vinaigrette

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier:  Zeeuwse Witte, Vermeersen, Zeeland. Romig en vol van smaak. Alsof deze metgezellen voor elkaar 

gemaakt zijn.

Wijn:  Chardonnay, Espiritu de Chile, Chili. De lichte vettigheid van de Chardonnay past uitstekend bij de 

in roomboter gebakken schelvis.

Mosselen

Als er iets Zeeuws is, dan zijn het de mosselen wel. Chef probeert eens wat anders en gebruikt een Zeeuws 

tripel bier en laurier in zijn pannetje gekookte mosselen. Beschikbaar zolang het seizoen het toelaat. € 24,50

Ingrediënten: Tripel bier | ui | laurier | zwarte peper | peterselie

Het juiste samenspel van spijs en drank:

Bier:  XXX Tripel, Vermeersen, Zeeland. De tripel waar de mosselen in gekookt worden, is tevens de beste 

optie voor dit gerecht. 

Wijn:  Viognier, maison Centaurée, Frankrijk. Voor dit originele mosselpannetje zochten we een vol, rond 

en kruidig wijntje uit de kast.

NAGERECHTEN

Vis

HOOFDGERECHTEN

Grand dessert
Een proeverij van 3 verschillende port- 

soorten. “Een fantastisch product welke 

wereldwijd terrein aan het verliezen is”, deelt 

Chef verontwaardigd mee. Chef combineert 

de proeverij uiteraard met bijpassende 

zoetigheden. ”Zo heeft u de perfecte afsluiter 

van uw diner.'' € 24,95 

Welke port Chef gebruikt?

Tawny port, 10 years Old, late bottled 

vintage.
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Maak de sudoku af. Er zijn 4 verschillende 

plaatjes. Iedere fi guur mag maar 1x 

voorkomen op elke rij van boven naar 

beneden en van links naar rechts.

KIDSMENU

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Nagerecht

Avonturenspiesje € 4,95
Mini-pannenkoekspiesje met 

vers fruit.

Sprookjessoep € 3,95
Tomatensoepje.

Ribfi nger € 15,50 
Vleesreepjes voor de

stoere kinderen.

Fish ’n Chips € 14,50
Krokante vis voor echte piraten.

Friet en snacks € 7,50
Met rundvlees- of kaaskroket, 

kipnuggets of frikandel.

Kinderijsje € 4,50
Voor een ijsje maak je altijd 

plaats toch?
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Jameson, Ireland, Blended Malt € 3,95
Johnnie Walker Red Label, Scotland, Blend € 3,95
Balvenie 12 years Double Wood € 6,50
Glennmorangie 10 years, High Lands, Single Malt € 6,95
Ardbeg 10 years, Islay € 6,95

Kruidenbitter
Jägermeister € 3,75

Schelvispekel € 3,75

Calvados

Père Magloire V.S.O.P € 4,95

Armagnac

Cles Des Ducs VS € 3,95

Chat. Tariquet V.S.O.P. € 4,50

Belgische koffie € 5,95
La Chouffe koffielikeur • slagroom • koffie

Gecombineerd met de kabouterlikeur van d’Achouffe die ondergronds gebrouwen wordt. 

Café Italiano € 5,95
Amaretto • slagroom • koffie

Gemaakt met amaretto, dat is afgeleid van het Italiaanse woord amaro, dat ‘bitter’ betekent. 

Amaretto kan dus vertaald worden als ‘een beetje bitter’.

Café Français € 5,95
Grand Marnier • slagroom • koffie

Deze koffie wordt Frans genoemd vanwege de oorsprong van de Grand Marnier, die sinds 

1880 volgens het geheime familierecept van Louis Alexandre Marnier Lapostelle wordt gemaakt.

Baileys coffee € 5,75
Bailey’s • slagroom • koffie

De whiskey in Baileys bewaart de verse Ierse room op natuurlijke wijze. Samen met cacao 

en vanille als finishing touch, creëren ze een smaaksensatie om van te genieten.

Amable koffie € 6,50
Licor 43 • citruszeste • slagroom • koffie

Spaanse vertaling van het woord Amabele: beminnelijk, lief en hartelijk. Deze koffie wordt 

bereid met Licor 43 en citroen. Een combinatie om verliefd op te worden.

Irish coffee € 5,75
Jameson Irish Whiskey • bruine basterd • slagroom • koffie

Volgens de verhalen voor het eerst geschonken in 1942 en uitgevonden door een barman 

die zijn Ierse gasten wilde oppeppen.

Café Español € 5,75
Tia Maria • slagroom • koffie 

Het originele recept van Tia Maria wat tante Maria betekent. In de jaren '50 uitgevonden 

en sindsdien niet meer uit de koffie weg te denken.

KOFFIESPECIALITEITEN DIGESTIEVEN

Remy Martin V.S.O.P. € 6,95

Ragnaud Sabourin € 9,50
No. 10 V.S.O.P.

COGNAC

LIKEUREN

JENEVERS

RUM

Baileys € 3,75
Campari bitter € 3,75 
Limoncello € 3,75
Sambuca € 3,75
Vodka € 3,75
Cointreau € 4,75
Grand Marnier € 4,75
Amaretto € 4,75
Tia Maria € 4,75
Licor 43 € 4,75
Grappa Invecchiata € 4,75

Jonge Jenever € 2,75
Oude Jenever € 2,75 
Coebergh  € 2,75
Bessenjenever

Bacardi rum € 3,75
Old Captain, dark rum € 3,75

STERKE DRANK
Omdat de Ieren zich duidelijk wilden onderscheiden met hun zelfbenoemde superioriteit van het 

whisky produceren, kozen ze ervoor whisky met een ‘ey’ te gaan schrijven. Zo wisten ze zeker dat 

hun kwaliteit niet te verwarren was met de Schotse minderwaardigheid.

DOOR AMABLE KAMPERLAND

Whisk(e)y’s


