GLUTENVRIJE KAART
BROODSPECIALITEITEN
TOSTI

met boerenham en jong belegen kaas ........................5,25

WRAKHOUT

Geserveerd op glutenvrij brood
Tot 18.00 uur

WESTENWIND

Texelse runderpastrami, augurk en een crème
van piccalilly .....................................................................................9,95

gerookte kip, pesto, tomaat, komkommer,
ei, gemengde salade en oude kaas ............................. 9,95

DUINPANNETJE

CROQUE GEITENKAAS

GOLFBREKER

MUI

CHEESEBEACHBURGER

met gemengde noten en bosbessen
(uit de oven) ..................................................................................... 9,95
gerookte makreel met avocado en een
wasabi-limoenmayonaise ........................................................9,95

gebakken kipfilet, champignons, ui en chilisaus ..... 9,95
tonijn tataki, wakame en een oosterse
dressing ...............................................................................................12,00
van Texels rundvlees met jong belegen
kaas ......................................................................................................... 9,95

HELMGRAS

hummus, halloumi, gegrilde paprika,
pijnboompitjes en garam masala .....................................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 PASTRAMI

TEXELSE PASTRAMI

SALADES

BIJ DE BORREL

FRISSE GEMENGDE GROENE SALADE

met een kruidige dressing ...................................................... 8,25

BROODMIX KLEIN / GROOT
met pesto, aioli en kruidenboter ............................7,95

CARPACCIO SALADE

GEMARINEERDE OLIJVEN

met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,95
met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,95
met gebakken uien, tomaat en champignons ..... 10,50

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

GEITENKAASSALADE

met gebakken geitenkaas, verse vijgen, dadels,
meloen en frambozen ..............................................................14,50

TONIJN TATAKI SALADE

gemarineerde tonijn, komkommer, wortel,
babymais en een soja/sesamdressing .......................14,95

OESTERS - Fine de Claire
geserveerd met drie verschillende toppings,
citroen en zeekraal
per 6 / 12 stuks ......................................... 16,25 /29,50

met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,95
met gebakken uien, tomaat en champignons .........9,95
met gebakken uien, tomaat en champignons ..... 10,50

met zongedroogde tomaatjes en fetakaas ............ 5,50

GROENTETUINTJE

diverse soorten groentes geserveerd met dips .... 7,50

GEGRILDE NACHOS

gehakt, geraspte kaas, chilisaus, zure room
en guacamole ................................................................................. 8,95

HOT CHICKEN WINGS

(9 stuks) ................................................................................................ 8,75

GAMBA’S

gebakken in knoflookolie geserveerd met
glutenvrij brood ...........................................................................12,50

HAPPERIJ
diverse soorten ham, droge worst, kaas,
(huis)gerookte vis, smeersels, en glutenvrij
brood ........................................................................................17,50

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!

GLUTENVRIJE KAART
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

BROODMIX KLEIN/GROOT

Geserveerd met frites en salade

met pesto, aioli en kruidenboter .....................4,95 / 7,95

GEGRILDE HALVE KIP

TOMATENSOEP

heerlijk gekruid, uit eigen Rotisserie ..............................19,50

CARPACCIO

SPARERIBS VAN DE GRILL
in een zoet pittige marinade met BBQ- en
knoflooksaus .......................................................................21,75

goed gevuld, met verse tuinkruiden ...............................6,50
met salsa verde, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten, oude kaas en rucola ........................12,95

TONIJN TATAKI

met Kikkoman sojasaus, gember en wasabi ...........11,00

GEBAKKEN GEITENKAASJES

met verse vijgen ............................................................................ 8,95

GAMBA’S

gebakken in knoflookolie geserveerd
met breekbrood ..........................................................................12,50

KAASPLANKJE

luxe kaassoorten uit binnen- en buitenland, glutenvrij
brood, walnoten, vijgencompote en druiven ....... 14,50

HAPPERIJ

TEXELSE LAMSVLEESPARADE

lamsbiefstukje, -koteletjes en -worstjes van de
lavagrill geserveerd met tzaziki ..................................... 26,50

EB & VLOED

rundersteak en een halve kreeft, geserveerd
met chimichurri boter ............................................................... 34,50

SLIPTONGETJES 2 stuks

in roomboter gebakken geserveerd met een
remouladesaus ............................................................................ 21,50

GEKOOKTE MOSSELEN

* indien voorradig

in TX Wit, met brood en diverse sausjes .................. 20,50

diverse soorten ham, droge worst, kaas, (huis)
gerookte vis, smeersels, en glutenvrij brood ..........17,50

EXTRA TE BESTELLEN

OESTERS

GEPOFTE AARDAPPEL

Fine de Claire
geserveerd met drie verschillende toppings,
citroen en zeekraal
per 6 / 12 stuks ..................................................... 16,25 /29,50

met roomkruidenkaas ....................................................... 3,75

GEBAKKEN KRIELAARDAPPELTJES ............... 3,75

BURGERS ON THE BEACH DESSERTS
Geserveerd op glutenvrij brood, met steakhouse
frites en koolsalade

CRÈME BRÛLÉE
met karamelsaus, vanille-ijs en slagroom .........9,25

CHEESEBEACHBURGER CLASSIC

DAME BLANCHE

Texels rundvlees en jong belegen kaas .................. 18,50

TEXELSE LAMSBEACHBURGER

Texels lamsvlees en portmayonaise ............................. 19,50

TONIJNBURGER

een huisgemaakte spicy tonijnburger met
wasabi-mayonaise ....................................................................19,50

met vanille-ijs, warme chocoladesaus
en slagroom ....................................................................................... 8,95

SORBET VERS FRUIT

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

KAASPLANKJE

luxe kaassoorten uit binnen- en buitenland, glutenvrij
brood, walnoten, vijgencompote en druiven ....... 14,50

SNACKS

DESSERTWIJN

PORTIE FRITES 
klein / normaal ................................................... 2,50 / 3,25

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!

