
BARBECUE PAAL 17

Bereid op de Big Green Egg (houtskool gegrilld)
• Ossenhaasspies in groene tuinkruiden-knofl ook  
 marinade
• Beachburger van 100% rundvlees 
• Kipspies in ginger-lemonmarinade
• Spareribs pitti  g gemarineerd
• Gambaspies gemarineerd in knofl ook 
 en tuinkruidenolie

Saladebuff et 
• Pastasalade met zongedroogde tomaatjes, 
 ui, knofl ook en paprika 
• Huzarensalade 
• Griekse salade met tomaat, komkommer, 
 ui en fetakaas
• Frisse groene salade van diverse soorten sla
• Tonijnsalade 

Garnituren
• Diverse luxe ambachtelijke broodsoorten met  
 kruidenboter en pesto
• Verse frites
• Pindasaus
• Knofl ooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus
• Mayonnaise

€ 24,00 p.p. / minimaal 20 personen

BARBECUE PAAL 17 & DESSERT

Bereid op de Big Green Egg (houtskool gegrilld)
• Ossenhaasspies in groene tuinkruiden-knofl ook marinade
• Beachburger van 100% rundvlees 
• Kipspies in ginger-lemonmarinade
• Spareribs pitti  g gemarineerd
• Gambaspies in knofl ook en tuinkruidenolie gemarineerd

Saladebuff et 
• Pastasalade met zongedroogde tomaatjes, 
 ui, knofl ook en paprika 
• Huzarensalade 
• Griekse salade met tomaat, komkommer, 
 ui en fetakaas
• Frisse groene salade van diverse soorten sla
• Tonijnsalade
• Wrap met gerookte zalm, rucola en roomkruidenkaas

Garnituren
• Diverse luxe ambachtelijke broodsoorten met kruidenboter   
 en pesto
• Verse frites
• Pindasaus
• Knofl ooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus
• Mayonaise

Dessert
• Proeverij van diverse soorten huisgemaakt gebak 
 en Texelse bonbons
• Mousse van donkere Belgische chocolade
• Diverse soorten Italiaans schepijs
• Panna cott a
• Crème brûlée
• Vers fruitsalade

€ 34,50 p.p. / minimaal 20 personen

Bij beide arrangementen zijn de volgende items
extra te bestellen per persoon:   
Saté van varkenshaas    + € 2,50
Kipsaté       + € 2,50
Lamskotelet  + € 2,50
Grillworst                        + € 2,00
Zalmfi let in knofl ook dille marinade          + € 3,00



PAAL 17  DRIEGANGENMENU

Voorgerecht
• Broodmix; diverse ambachtelijke brood-
 soorten met kruidenboter en tapenade
• Tapasplateau- mix van vlees, vis en   
 vegetarische tapas

Hoofdgerecht met keuze uit:
• Duo van Texels lamsvlees, lamskotelet en  
 lamsfi let
• Kipspies van de grill met satésaus
• Zeebaarsfi let geserveerd met kreeft ensaus
• Gebakken geitenkaas met pesto, vijgen, 
 gemengde noten en honing

Salade 
• Frisse gemengde salade, huisgemaakt

Garnituren
• Gepoft e aardappel met roomkruidenkaas
• Verse frites
 
Dessert
• Grand dessert Paal 17

€ 32,50 p.p. / min. 15 max. 40 personen

PAAL 17 LUXE MENU  Gerechten worden in drie gangen aangeboden 

Voorgerecht – wordt uitgeserveerd per tafel 
• Heldere bouillon met Texelse Shiitakes
• Diverse luxe ambachtelijk broodsoorten met kruidenboter en pesto
• Pinchos, pitti  ge warme kipspiesjes en gemarineerde 
 champignons in knofl ookolijfolie
• Wrap met gerookte zalm, rucola en roomkruidenkaas 

Hoofdgerecht vlees – ter plekke gegrild op de Big Green Egg
• Ossenhaasspies
• Lamsduo van Texelse lamskoteletjes en lamsfi let

Hoofdgerecht vegetarisch
• Gebakken geitenkaas met pesto, vijgen, gemengde noten en honing

Hoofdgerecht vis – ter plekke gebakken
• Scholfi let, op de huid gebakken in roomboter
• Tonijnsaté gemarineerd in sake en sojasaus, geserveerd met   
 wasabi-mayonaise

Saladebuff et 
• Frisse gemengde groene salade
• Tomatensalade
• Komkommersalade

Garnituren - aangepast aan het seizoen
• Aardappelwedges
• Krieltjes met rozemarijn en zeezout

Dessertbuff et
• Proeverij van diverse soorten huisgemaakt gebak en Texelse bonbons
• Mousse van donkere Belgische chocolade
• Diverse soorten Italiaans schepijs
• Panna cott a
• Crème brûlée
• Vers fruitsalade

€ 37,50 p.p. / minimaal 20 personen



WALKING DINNER PAAL 17 

Het menu wordt voor u bereid door onze kok op de Big Green Egg 
(houtskoolgrill) 

Dit arrangement bestaat uit zes gerechten die als fi ngerfood geser-
veerd worden, één keuzegerecht en een dessertbuff et.
• Wrap gevuld met gerookte zalm, rucola en roomkruidenkaas
• Bouillon van Texelse shiitakes geserveerd met een tosti  van   
 Texelse kruidenkaas 
• Avocadosalade met gegrilde kip en groene asperges
• Beachburger classic, tomaat, rode ui, 
 augurk, knapperige sla en barbecuesaus  
• Ossenhaasspiesje met pepersaus en zoete aardappel
• Lamskoteletjes 

Bij de laatste gang kunt u kiezen uit onderstaande gerechten. 
De keuze dient voorafgaand gemaakt te worden.
• Kabeljauw op de huid gebakken, geserveerd  met groene 
 kruidensaus en gebakken paddenstoeltjes
of
• Runderlende langzaam gegaard, getrancheerd, geserveerd met  
 groene asperges en rode wijnsaus

Dessert
• Proeverij van diverse soorten huisgemaakt gebak en 
 Texelse bonbons
• Mousse van donkere Belgische chocolade
• Diverse soorten Italiaans schepijs
• Panna cott a
• Crème brûlée
• Vers fruitsalade

€ 33,50 p.p. / minimaal 20 personen



WALKING DINNER PAAL 17 DELUXE

Het menu wordt voor u bereid door onze kok op de Big Green Egg (houtskoolgrill) 

U stelt vooraf voor het hele gezelschap een menu samen bestaande uit totaal 7 gerechtjes en een dessertbuff et. 
Voor de 7 gerechtjes kunt u kiezen uit:
• Bouillon van Texelse shiitakes geserveerd met tosti  van Texelse orekees 
• Gazpacho geserveerd in een klein glaasje
• Bruschett a met Serranoham, tomatenblokjes en Provençaalse kruiden
• Pinchos warme pitti  ge kipspiesjes in krokante korst
• Garnalen van Texelse kott ervissers met cocktailsaus op zeewiercracker
• Oesters geserveerd met tabasco, citroen en peper 
• Wrap gevuld met gerookte zalm, rucola en roomkruidenkaas
• Avocadosalade met gegrilde kip en groene asperge
• Runderlende langzaam gegaard, getrancheerd, geserveerd met groene asperges en rode wijnsaus
• Ossenhaasspies met pepersaus en zoete aardappel
• Lamskoteletjes 
• Kipspies met pindasaus en kroepoek
• Beachburger classic, tomaat, rode ui, augurk, knapperige sla en barbecuesaus
• Italian beachburger met mozzarella, zongedroogde tomaat, knapperige sla en pestomayonaise
• Griekse beachburger met fetakaas, komkommer, knapperige sla en tzatziki
• Texelse lamsbeachburger met belegen Texelse kaas, knapperige sla en portmayonaise
• Blue Sti lton beachburger met Blue Sti lton kaas, knapperige sla en Blue Sti lton saus
• Roergebakken gamba’s in room met knofl ook en limoen
• Gambaspies gemarineerd in knofl ook en tuinkruidenolie
• Gegrilde gamba’s gemarineerd in knofl ook en tuinkruidenolie
• Kabeljauw op de huid gebakken, geserveerd met groene kruidensaus en gebakken paddenstoeltjes
• Gegrilde tonijn op een frisse groene salade

Dessertbuff et
• Proeverij van diverse soorten huisgemaakt gebak en Texelse bonbons
• Mousse van donkere Belgische chocolade
• Diverse soorten Italiaans schepijs
• Panna cott a
• Crème brûlée
• Vers fruitsalade

€ 39,50 p.p. / minimaal 20 personen



SHARED DINING PAAL 17  Zelf gerechten bereiden op een Big Green Egg*

Na een korte uitleg door één van onze koks mag u zelf genieten van alles wat een moderne houtskoolbarbecue 
te bieden heeft !

Vlees en visgerechten
• Kipspies in een chili-limoenmarinade
• Spareribs pitti  g gemarineerd
• Grillworstjes
• Mini beachburger
• Gambaspies gemarineerd in een knofl ook en tuinkruidenolie
• Tonijnspies 

Tapas en saladebuff et 
• Wrap gevuld met gerookte zalm, rucola en roomkruidenkaas
• Wrap gevuld met kip en pesto
• Gevulde peppadew
• Diverse soorten ham en gedroogde worst
• Gemarineerde olijven
• Zongedroogde tomaatjes 
• Fetakaas met oregano in olijfolie
• Tomatensalade
• Pastasalade met zongedroogde tomaatjes, ui, knofl ook en paprika 
• Frisse groene salade van diverse soorten sla
• Tonijnsalade 

Garnituren
• Diverse luxe ambachtelijke broodsoorten met kruidenboter, 
 tapenade, aioli en pesto
• Verse frites en mayonaise
• Zeewiercrackers
• Knofl ooksaus
• Cocktailsaus
• Wasabimayonaise

€ 23,00 p.p. / min. 15 - max. 40 personen

 *Bij slecht weer is het helaas niet mogelijk om zelf te barbecueën. 
 De gerechten worden dan in de keuken door onze koks klaargemaakt.



SHARED DINING PAAL 17 DELUXE  Zelf gerechten bereiden op een Big Green Egg*
Na een korte uitleg door één van onze koks mag u zelf genieten van alles wat een moderne houtskoolbarbecue 
te bieden heeft !

Vlees en visgerechten,
• Beachburger classic 
• Kipspies in een chili-limoenmarinade
• Ossenhaasspies 
• Runderlende 
• Lamsworstjes van Texels lamsvlees
• Gambaspies gemarineerd in een knofl ook en tuinkruidenolie
• Tonijnspies 

Tapas en saladebuff et 
• Oesters geserveerd met tabasco, citroen en peper 
• Meloen en rauwe ham op een spiesje
• Bruschett a
• Gemarineerde mozzarellabolletjes ‘Caprese’
• Wrap gevuld met gerookte zalm, rucola en roomkruidenkaas
• Gevulde peppadew
• Gemarineerde olijven
• Zongedroogde tomaatjes 
• Fetakaas met oregano in olijfolie
• Tomatensalade
• Pastasalade met zongedroogde tomaatjes, ui, knofl ook en paprika 
• Frisse groene salade van diverse soorten sla
• Tonijnsalade 
• Kleine hamburgerbroodjes
• Tomaat, rode uienringen en augurk

Garnituren
• Diverse luxe ambachtelijke broodsoorten met kruidenboter, tapenade, aioli en pesto
• Verse frites en mayonaise
• Zeewiercrackers
• Knofl ooksaus
• Cocktailsaus
• Wasabimayonaise

€ 29,50 p.p. / min. 15 - max. 40 personen
       *Bij slecht weer is het helaas niet mogelijk om zelf te barbecueën.
 De gerechten worden dan in de keuken door onze koks klaargemaakt.



PAAL 17 PLATE MENU 

met ter plaatse keuze uit:

Beachburger plate 
burger van 100% rundvlees met gemengde salade en verse frites  

Kipsaté plate 
met gemengde salade, verse frites, satésaus en kroepoek  
 
Sliptongetjes plate 
2 Sliptongetjes met gemengde salade en verse frites   

Gebakken geitenkaas (vegetarisch)
met pesto, vijgen, gemengde noten, honing, gemengde salade en verse frites

 

€ 18,50 p.p. / min 10 - max. 40 personen



TOE TE VOEGEN AAN DE ARRANGEMENTEN: 

•  Visrokerij 
 Visrokerij op ambachtelijke wijze ter plaatse gerookt:
  Gerookte makreel
  Gerookte sliptong

    € 12,50 p.p. / minimaal 20 personen

•  Kreeft enkokerij
 Kreeft en kokerij: halve kreeft  gegrati neerd met een saus Hollandaise
 De kreeft en worden ter plekke vers bereid door de kok

   € 24,50 p.p. / minimaal 20 personen

•  Texels lam aan het spit
 Ter plaatste bereid    
      €  450,00

•  Speenvarken aan het spit
 Ter plaatse bereid
      € 350,00




