DINER

Entrées

Visgerechten

Breekbrood Royal

9,00

Nacho’s uit de oven

9,00

Met toppings van aioli, pesto, tapenade & kruidenboter
Met kaas, tomaat, ui & jalapeños

Gerookte zalm

Met kleine salade van rucola, tomaat, ui & aioli

12,00
12,00

Carpaccio

12,00

Met truffelmayonaise, pijnboompitten & Parmezaanse kaas

18,50

Spicy gamba’s

21,50

Gebakken zalm

23,50

Geserveerd met salade & rijst of tagliatelle

Burrata mozarella

Met kleine salade van rucola, tomaat, ui & pesto

Huisgemaakte kibbeling

Met salade & friet

Geserveerd met verse groente & salade en de keuze uit
gegratineerde aardappel, rozemarijn aardappels uit de oven of friet

Fondues
Huisgemaakte Zwitserse kaasfondue

19,50

Vleesfondue in runderbouillon (vanaf 2 personen)

27,50

Geserveerd met diverse groenten, brood, fruitsalade & friet

Soepen
Dagsoep

6,50

Pomodori soep

6,50

Shiitake soep

7,50

Geserveerd met diverse groenten, sausjes, friet,
Texels kogelbiefstuk & varkensfilet

Inclusief echt Texels lamsfilet (meerprijs 5,00)

Kindergerechten

Maaltijdsalades
Salade met gegrilde groenten

14,50

Salade met gerookte zalm

15,50

Hoofdgerechten

Kleine flammkuchen

6,50

Frikandel

7,50

Kipnuggets

7,50

Met topping van spek & ui
Met friet & fruitsalade

Met friet & fruitsalade

Huisgemaakte lasagne

17,50

Poffertjes

7,50

Vegetarische lasagne

17,50

Pasta

9,50

Vegetarische pasta

16,50

Kibbeling

9,50

Geserveerd met salade

Met pesto, pijnboompitten, rucola & Parmezaanse kaas

Met roomboter & slagroom
Met bolognesesaus
Met friet & fruitsalade

Vleesgerechten

Desserts

“Al onze vleesgerechten zijn van echt Texels rund- & lamsvlees”

Huisgemaakt runderstoofpotje

21,50

Kogelbiefstuk 250 gr

25,00

Entrecote 250 gr

27,50

Lamsfilet 200 gr

29,50

Tournedos 200 gr

32,50

Geserveerd met salade en rijst of friet

De vleesgerechten zonder genoemde bijlage worden geserveerd
met verse groente & salade en de keuze uit gegratineerde
aardappel, rozemarijn aardappels uit de oven of friet
U heeft de keuze uit mosterdroomsaus, champignonsaus,
pepersaus of kruidenboter

Vanille ijs

7,50

Citroen cheesecake mousse

7,50

Brownie

8,50

Warm chocolade lavataartje

9,50

Verse aardbeien (indien voorradig)

9,50

Met warme chocolade & slagroom
Met slagroom

Met vanille ijs & slagroom
Met vanille ijs & slagroom

Met vanille ijs, warme chocolade & slagroom

Heeft u een allergie of intolerantie? Geef dit dan door aan een van
onze medewerkers, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

