Menukaart
Te bestellen tussen 12.00 uur en 20.00 uur
Tosti’s
Tosti ham/kaas
€ 4.30
Tosti met Lamsham/Schapenkaas € 5.00
Soepen
Tomatensoep
Texelse mosterdsoep
Snacks
Bord patat met mayonaise
Frikandel
Texelse kroket
(rund, lam of garnalen)
Kipnuggets (6st)
Bitterballen (8st) met mosterd
Kaasstengels (8st) met chilisaus
Kibbeling met remouladesaus
Broodje hamburger
Broodje kroket

Uitsmijters
Ham
Ham en Kaas
Lamsham en Schapenkaas
Spek

€ 8.00
€ 8.75
€ 9.75
€ 8.75

Plategerechten
Geserveerd met friet en sla
Frikandel
Texelse kroket (rundvlees)
Kipnuggets (6 stuks)
Broodje Hamburger
Kibbeling met remouladesaus

€ 7.95
€ 8.00
€ 9.95
€11.85
€ 9.00

Voorgerechten
Brood met kruidenboter, pesto
en aioli

€ 5.75

€ 6.00
€ 6.00
€ 3.85
€ 2.95
€ 3.00
€ 4.95
€ 6.75
€ 6.75
€ 5.85
€ 6.85
€ 4.00

Koude Broodjes
Rundercarpaccio met Texelse oude kaas,
pijnboompitjes en
duindoornbalsamico dressing
€ 8.50

Rundercarpaccio
€11.75
met Texelse oude kaas, pijnboompitjes en
duindoornbalsamico dressing

Kaas en/of ham

€ 3.00

Gezond: kaas, ham, tomaat, ui,
komkommer en ei

Gebakken champignons
€ 9,75
met knoflook, gegratineerd met Texelse
kruidenkaas

€ 6.00

Garnalencocktail met cocktailsaus € 12.75

Gerookte zalm met roomkaas, kappertjes,
ei en ui
€ 7.00

Vispalet
€ 11.75
Van gebakken mosselen, knoflookgarnalen en
calamaris, met chilisaus en mosterdmayo

Warme Broodjes
Gebakken champignons met knoflook
gegratineerd met
Texelse kruidenkaas
€ 7.00
Beenham met honing mosterd saus € 6.95
Geitenkaas met walnoten, honing
en spek

€ 7.50

Falafel met tahinsaus

€ 6.25

Gegratineerde geitenkaas met honing € 9.75
op een salade
Texels kaasplankje

€ 6.75

Hoofdgerechten
Alle hoofgerechten worden geserveerd met een gemengde salade en friet met mayo

Vleesgerechten

Visgerechten

Kip in de pan
stukken kippendijenvlees in een saus
van spekjes, zilveruitjes,
champignons en rode wijn

€ 17.75

Schnitzel
met uien, spek en champignons

€ 16.75

Spareribs
met knoflooksaus

€ 18.75

Saté met atjar en kroepoek
Kippendij

€ 14.85

Visschotel
van een gebakken schol en tong

€ 18.75

Kabeljauwfilet
met mosterd-dillesaus

€ 17.75

Gebakken Mosselen

€ 15,50

Vegetarische gerechten
Gegratineerde geitenkaas met honing
op een salade
€ 16.75

Schapenhoederspot
€ 18.75
combinatie van gestoofd konijn en lamsvlees
in een saus van cranberries

Pasta met falafel en groenten

Gegrilde varkenshaas medaillons
aan een spies
met een saus naar keuze

Tip van de Chef
Vraag de bediening naar de tip van deze
week!

€ 18.75

Lamshaasjes
met honing-tijmsaus

€ 19.75

Tournedos
met gebakken champignons

€ 19,75

Sauzen
Pepersaus
Champignon roomsaus
Pindasaus

Desserts
Chocolade lava cake met rafaëllo ijs
van ijsboerderij Labora en slagroom
Vanille ijs met slagroom
Dame blanche
Vanille ijs warme kersen slagroom
Vanille ijs advocaat en slagroom
Luikse wafel
Met warme kersen slagroom
Texels Kaasplankje

€ 8.75
€ 6.25
€ 7.75
€ 8.25
€ 8.25
€ 7.25
€ 6.75

€ 16.75

€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50

