GLUTENVRIJE KAART
BROODSPECIALITEITEN
TOSTI
met boerenham en jong belegen kaas ...........5,15
WRAKHOUT
gerookte kip, pesto, tomaat, komkommer,
ei, gemengde salade en oude kaas ................. 9,75
CROQUE GEITENKAAS
met gemengde noten en bosbessen
(uit de oven) ......................................................................... 9,75
CROQUE BLUE STILTON
met peer en walnoten (uit de oven) ..................9,75

Geserveerd op glutenvrij brood
Tot 18.00 uur

MUI
gerookte makreel met avocado en een
wasabi-limoenmayonaise .............................................9,75
DUINPANNETJE
gebakken kipfilet, champignons, ui en
chilisaus ......................................................................................9,75
CHEESEBEACHBURGER
van Texels rundvlees met jong belegen
kaas. Geserveerd op een ambachtelijke
Franse bol ................................................................................9,95
LOW AND SLOW VAN TX RUNDVLEES

langzaam gegaarde rib-eye met gekarameliseerde witlof en BBQ-mayonaise .......................................9,95

UITSMIJTER

 Tot 18.00 uur geserveerd

OMELET

 Tot 18.00 uur geserveerd

Gererveerd op glutenvrij brood

Gererveerd op glutenvrij brood

KRUIDENKAAS

KRUIDENKAAS

BEENHAM

BEENHAM

TEXELSE LAMSHAM

TEXELSE LAMSHAM

met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,75
met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,75
met gebakken uien, tomaat en champignons ..... 10,25

SALADES

geserveerd met
glutenvrijbrood

met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,75
met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,75
met gebakken uien, tomaat en champignons ..... 10,25

BIJ DE BORREL

FRISSE GEMENGDE GROENE SALADE
met een kruidige dressing ........................................... 8,25

HOT CHICKEN WINGS
(6 stuks) .................................................................................... 7,50

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

HAPPERIJ
diverse soorten ham, droge worst, kaas,
(huis)gerookte vis, smeersels, en glutenvrij
brood .......................................................................................14,50

GEITENKAASSALADE
met pompoen, zoete aardappel, puntpaprika,
gemengde noten en balsamicodressing ......14,50
SALADE NIÇOISE
met gebakken tonijnmoot, krielaardappeltjes,
boontjes, ei, komkommer, tomaat, ansjovis en
kappertjes .............................................................................14,95

OESTERS
per stuk .................................................................................. 3,10
per 6 stuks .............................................................................16,25
BROODMIX KLEIN
diverse luxe broodsoorten met pesto,
aioli en kruidenboter ....................................................4,95
BROODMIX GROOT
diverse luxe broodsoorten met pesto,
aioli en kruidenboter ..................................................... 7,95

SNACKS
PORTIE FRITES 
klein / normaal ................................................... 2,50 / 3,10

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
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

TOMATENSOEP
goed gevuld, met verse tuinkruiden .................... 6,45

Geserveerd met frites en salade

ERWTENSOEP
met brood en spek ........................................................... 6,95
BROODMIX KLEIN
met pesto, aioli en kruidenboter .............................4,95
BROODMIX GROOT
met pesto, aioli en kruidenboter ............................ 7,95
PANNETJE ROOMBRIE
met verse kruiden, knoflook en zongedroogde
tomaat (uit de oven) ......................................................8,95
CARPACCIO
met salsa verde, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten, oude kaas en rucola .............12,95
GEBRANDE TONIJN
met Kikkoman sojasaus en wasabi ........................9,95

SATÉ VAN DE HAAS
gemarineerde varkenshaas van de grill
met pindasaus ..................................................................21,50
SPARERIBS VAN DE GRILL
in een zoet pittige marinade met BBQ- en
knoflooksaus .......................................................................21,75
SLIPTONGETJES 2 stuks
in roomboter gebakken ............................................ 21,50
ZEEBAARSFILET
in roomboter gebakken, geserveerd met
zeekraal, trostomaatjes en remouladesaus 23,95
GEGRILDE LANGOUSTINES
met een zeevruchtenrisotto ................................... 27,50
VEGAN LINZENCURRY
rijk gevuld met groenten, geserveerd met
glutenvrij brood .............................................................. 18,95

OESTERS
per stuk ........................................................................ 3,10
per 6 stuks ................................................................. 16,25

DESSERTS

LANGOUSTINE
met meloen en een kerrie- limoensausje12,50

CRÈME BRÛLÉE
met karamelsaus, karamelijs en slagroom ..... 9,25

BURGERS ON THE BEACH
op glutenvrij brood
geserveerd met koolsalade en friet
CHEESEBEACHBURGER CLASSIC
Texels rundvlees en jong belegen kaas .........18,50
TEXELSE LAMSBEACHBURGER
Texels lamsvlees en portmayonaise ....................19,50

IJSPALLET
met chocoladeijs, vanille-ijs, karamelijs
en slagroom ........................................................................ 8,50

DESSERTWIJN
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

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!

