Een sportieve keuze

Handfruit per stuk
Snelle Jelle Zero
Yoghurt met fruit van het seizoen
Verse Jus d’orange
Smoothie van het seizoen
Glas melk
Popcorn zout of zoet

€
€
€
€
€
€
€

0,80
1,00
3,75
3,50
3,75
1,25
1,00

Maaltijd / salades

Salade mozzarella
Mozzarella, tomaat, basilicum en pesto
Salade gerookte kip, appel en walnoten
Kipfilet, appel, komkommer en walnoten
Salade gerookte zalm
Noorse gerookte zalm, kappertjes en rode ui

€ 9,50
€10,50
€10,50

Lekkers voor bij de koffie

Brood

Zachte bol met keuze uit ham, kaas of gekookt ei
Torenbrood kaas
waldkorn met jong belegen of oude kaas
Torenbrood gezond
waldkorn met ham, kaas, ei, tomaat en sla
Biologisch witbrood met 2 ambachtelijke kroketten
Luxe bol roombrie, honing en walnoten
keuze uit biologische witte bol of bruine speltbol
Luxe bol gerookte kip met appel en walnoten
keuze uit biologische witte bol of bruine speltbol
Luxe bol mozzarella, tomaat en pesto
keuze uit biologische witte bol of bruine speltbol
Luxe bol van de week
keuze uit biologische witte bol of bruine speltbol
Uitsmijter ham/kaas
2 sneetjes brood, 3 eieren, ham en kaas

€ 2,50
€ 4,00

Speltkoek met cranberries
€ 1,85
Verse gevulde koek
€ 2,25
vers afgebakken gevulde koek van ‘Patisserie Van Gent’
Huisgemaakte lekkernij voor bij de koffie
€ 2,25

€ 4,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50

Tosti’s

Snacks

Friet
€ 2,20
McCain super crispy met schil
Sauzen v.a.
€ 0,50
Kroket / frikandel / kaassouffle
€ 1,85
Ambachtelijke kroket
€ 2,25
Bamischijf vegetarisch
€ 2,30
Vegetarische kroket
€ 2,50
Kipcorn, Mexicano
€ 2,30
Zacht bolletje wit of bruin
€ 0,65
Broodje kroket / frikandel / kaassouffle
€ 2,50
Broodje hamburger
€ 6,00
Runderhamburger met sla, tomaat, augurk en burger relish
Broodje hamburger, friet en salade
€ 9,50

Al onze tosti’s worden in eigen keuken voor u klaargemaakt.
U heeft de keuze uit biologisch wit of bruin waldkorn brood
Tosti kaas
Jong belegen kaas
Tosti met ham en kaas
Yorkham en jong belegen kaas
Tosti “Italiaans”
Salami, kaas en rode paprika
Tosti roombrie
Roombrie, walnoten en honing
Tosti mozzarella
Mozzarella, tomaat, basilicum en pesto

€ 3,25
€ 3,50
€ 4,25
€ 4,25

Voor bij de borrel

Nacho’s, uit de oven met kaas
Bitterballen 8 stuks
Kaasstengels 8 stuks
Vlammetjes 8 stuks
Kipnuggets 8 stuks
Bitergarnituur gemengd 8 stuks
Teamschotel Amerena 30 stuks
		

€ 4,25
		

Heb je een allergie, meld het ons!
Scan de QR-code voor onze allergenenkaart.

€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€15,00

Warme dranken

Bij Amerena geniet je van een wel heel bijzonder kopje koffie.
Deze bijzondere koffie bestaat uit de beste Arabica koffiesoorten ter wereld, die volgens uniek recept gebrand en gemelangeerd worden bij Koffiebranderij Peeze in Arnhem. Het resultaat? Prachtige, zuivere koffiemelanges die in 2017 zelfs zijn
bekroond tot beste van Nederland!
Bovendien draag je met ieder kopje bij aan een betere wereld. Zo is de koffie Rainforest Alliance gecertificeerd, geheel
CO2-neutraal gebrand en gaat een deel van de opbrengst naar
een onderwijsproject op de Fero koffiecoöperatie in Ethiopië.
Ook dat vinden wij een vorm van smaak.
Koffie
€ 1,95
Espresso
€ 1,95
Dubbele espresso
€ 2,75
Cappuccino
€ 2,20
Latte Macchiato
€ 2,75
espresso met melk en schuim in een hoog glas
Latte Speciaal
€ 3,50
Thee, diverse smaken
€ 1,75
Verse thee
€ 2,50
met verse munt of gember		
Warme chocolademelk
€ 2,20
gemaakt van Van Houten cacao

Koude dranken

Sourcy mineraalwater blauw of rood
€ 1,75
petfles a 0,5 liter		
Pepsi, Pepsi Max, Sisi, 7-Up, Lipton ice tea
€ 2,00
flesje a 0,2 liter		
Chocomel of Fristi
€ 2,00
flesje a 0,2 liter
AA–drink Orange of Iso
€ 1,90
petfles a 0,33 liter
Sourcy Vitamin Water
€ 2,50
petfles a 0,5 liter
Limonade
€ 0,50
glas ranja		
Glas kraanwater
gratis

Heineken Pils glas
Elypse 0,25 liter
Heineken Pint
pint 0,5 liter
Heineken Pils Pitcher
kan bier 1,5 liter

Bieren

€ 4,40
€12,00

Speciaal bieren

Heineken 0,0
fles a 0,3 liter
Amstel Radler 0,0%
fles a 0,3 liter
Afflichem Blond, Dubbel of Tripel
fles a 0,3 liter
Rock City Beers pale ale of seizoensbiertje
fles a 0,3 liter
Texels Skuumkoppe
fles a 0,3 liter

Glas wijn
Wit, zoet wit, rosé of rood
Huiswijn per fles
per fles
Prosecco per fles
per fles

€ 2,20

Wijnen

Welkom in Amerena!
Genieten van een hapje of drankje.
Eerst even checken?

Scan aub voor aankomst de QR-code
en beantwoord de vragen. Laat de uitslag
zien aan onze medewerker.

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

€ 3,25
€16,00
€22,50

