GLUTENVRIJE KAART
BROODSPECIALITEITEN
TOSTI

met boerenham en jong belegen kaas ........................5,00

WRAKHOUT

gerookte kip, pesto, tomaat, komkommer,
ei, gemengde salade en oude kaas ..............................9,50

MUI

gerookte makreel met avocado en een
wasabi-limoenmayonaise .........................................................9,50

HELMGRAS

gemarineerde fetakaas, gegrilde aubergine
en courgette, geserveerd met tzaziki ...........................9,50

Geserveerd op glutenvrij brood

WESTENWIND

carpaccio met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, oude kaas en rucola .........................12,50

GOLFBREKER

huisgemaakte tonijnsalade met rode ui,
ei en kappertjes ..............................................................................9,50

CHEESEBEACHBURGER

ambachtelijke hamburger van100%
Texels rundvlees met jong belegen kaas ...........9,95

UITSMIJTER / OMELET

PAAL 17 EVENTS

Op glutenvrij brood.

Paal 17 host gedurende het jaar prachtige evenementen.
Een greep uit de agenda van 2018:

KRUIDENKAAS

met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,50

BEENHAM

met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,50

TEXELSE LAMSHAM

met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,95

RONDE OM TEXEL

16 JUNI

SUNBEATS

SALADES
FRISSE GEMENGDE GROENE SALADE

met een kruidige dressing ...................................................... 7,50

14 JULI

VLIEGER
AVOND
iedere dinsdag

CITY BEACH TOUR

&

4-5 AUGUSTUS

CARPACCIOSALADE

met salsa verde, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten en oude kaas .........................................14,95

BEACHHOUSE
11 AUGUSTUS

GEITENKAASSALADE

met verse vijgen, dadels, meloen
en frambozen ................................................................................13,50

SALADE NIÇOISE

met gebakken tonijnmoot, krielaardappeltjes,
boontjes, ei, komkommer, tomaat,
ansjovis en kappertjes ...........................................................14,95

IN JULI EN AUG.

WAVES
6 t/m 9 SEPTEMBER

TEXEL CULINAIR
14-15-16 SEPTEMBER

WORLD KITEBOARDING
LEAGUE

21-30 SEPTEMBER

SNACKS

TANDEM
SPRINGEN
iedere woensdag

BEACH OBSTACLE
RUN TEXEL
13 OKTOBER

PORTIE FRITES 

klein / normaal ..............................................................2,25 / 3,00

MTB STRANDRACE

17 NOVEMBER

STRUŪN
16-17-18 NOVEMBER

LET OP! Het glutenvrije brood dat wij serveren wordt geproduceerd in een bedrijf dat ook brood met gluten
produceert. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat ons brood ook echt 100% glutenvrij is.
= vegetarisch gerecht



Voedselallergie? Meld het ons!

GLUTENVRIJE KAART
BURGERS ON THE BEACH OESTERS
op glutenvrij brood
geserveerd met koolsalade en friet

GRIEKSE BEACHBURGER

100% Texels rundvlees, gegrilde groenten,
fetakaas en tzaziki .....................................................................18,95

CHEESEBEACHBURGER CLASSIC

Steeds wisselende afkomst. De bediening
weet welke we vandaag serveren
per stuk .........................................................................................3,00
per 6 stuks ..............................................................................16,00

100% Texels rundvlees en jong belegen kaas .....17,95

TEXELSE LAMSBEACHBURGER

100% Texels lamsvlees en portmayonaise ................18,95

VOORGERECHTEN
BROODMIX KLEIN

glutenvrij brood met pesto,
aioli en kruidenboter ...................................................................4,50

BROODMIX GROOT

CARPACCIO
met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes, oude kaas en rucola .........................12,50

GAMBA’S A LA PLANCHA

glutenvrij brood met pesto,
aioli en kruidenboter ...................................................................7,95

in knoflook, met aioli en limoen .........................................12,50

TOMATENSOEP

met Kikkoman sojasaus en wasabi ................................... 9,95

goed gevuld, met verse tuinkruiden ................................6,25

GEBRANDE TONIJN
KAASPLANKJE

diverse kaassoorten uit binnen- en buitenland ..14,50

PANNETJE ROOMBRIE

met verse kruiden, knoflook en zongedroogde
tomaat uit de oven ......................................................................8,95

HOOFDGERECHTEN

DESSERTS

KIPSPIES VAN DE GRILL

CRÈME BRÛLÉE

SPARERIBS VAN DE GRILL

vanilleroomijs, warme chocoladesaus
en slagroom ....................................................................................... 8,95

gemarineerde kippendijen met een
chutney van mango of pindasaus ...............................21,50
in een zoet pittige marinade ............................................21,00

MIXED GRILL VAN TEXELS LAM

lamsfilet, lamskoteletjes en lamsworstjes
van de lavagrill ...........................................................................25,50

met karamelsaus, karamelijs en slagroom .................... 8,95

DAME BLANCHE

SORBET VERS FRUIT

met bosvruchtensorbetijs, mangosorbetijs,
vers fruit en slagroom ................................................................. 8,95

KABELJAUWFILET

geserveerd met gemarineerde
groenten en cherrytomaatjes .......................................... 22,50

GEGRATINEERDE KREEFT

met knoflook-tomatenboter,
gegrilde courgette, aubergine,
paprika en tomaatjes .............................................................34,50

NOORDZEETONG (ca.350 gr.)

in roomboter gebakken, geserveerd
met een remouladesaus ........................................................24,50

KRUIDIGE INDIASE LINZENCURRY

rijk gevuld met groenten, geserveerd
met glutenvrij brood .................................................................18,95

DESSERT TIPS
VINÃ RUBICAN

Heldere, goudgele, zachte zoete witte wijn gemaakt
van de moscatel. De smaak is zacht, zoet en
verfrissend met een lange afdronk ..............................4,00

KAASPLANKJE

diverse kaassoorten uit binnenen buitenland ......................................................................14,50

LET OP! Het glutenvrije brood dat wij serveren wordt geproduceerd in een bedrijf dat ook brood met gluten
produceert. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat ons brood ook echt 100% glutenvrij is.
= vegetarisch gerecht



Voedselallergie? Meld het ons!

