PAAL 17 STRANDKAART

vanaf 12.00 uur af te halen bij Paal 17 en
vanaf 16:00 bezorgen we op heel Texel!

LUXE BROODJES

SNACKS

WRAKHOUT

TEXELSE RUNDVLEESBITTERBALLEN

gerookte kip, pesto, tomaat, komkommer,
ei, gemengde salade en oude kaas ...............10,00

MUI

huisgemaakte tonijnsalade, gegrilde paprika
en rode ui ..............................................................................10,00

WESTENWIND

rosbief, oude kaas en pepermayonaise ........12,00

Verschillende gekoelde dranken
waaronder:
TX bier, fris & wijn

VOORGERECHTEN
BORRELPLANK XL

diverse soorten charcuterie, kleine
warme hapjes, vis, kaas, dips, crackers
en ovenvers brood ....................................19,00

BROODMIX

diverse luxe broodsoorten met kruidenboter
en tzatziki ............................................................................... 6,00

(7 stuks) ................................................................................... 7,00

PORTIE MINI FRIKANDELLEN

(10 stuks) ................................................................................ 7,50

GEGRILDE NACHOS

gehakt, geraspte kaas, rode ui, chilisaus,
champignons, paprika, courgette, zure room
en guacamole ................................................................... 8,95

CALAMARIS

inktvisringen met orientaalse dip ......................... 8,50

MAALTIJDSALADES & NOODLES
CAESAR SALAD

gebraden kip, romaine sla, oude kaas,
ansjovis, ei en croutons ...............................................12,00

GEITENKAASSALADE

met gebakken geitenkaas, verse vijgen,
dadels, meloen en frambozen ...............................12,00

NOODLES TERIYAKI

Texelse runderreepjes, champignons,
paprika, taugé, ui en teriyakisaus ........................12,00

CARPACCIO 					
salsa verde, zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, oude kaas en rucola .............10,00

VOOR DE KLEINTJES

FLAMMKUCHEN PARMAHAM

KINDERPASTA

cherrytomaten, rucola, balsamico ...................... 9,00

kruidige Italiaanse tomatensaus met kleine
gehaktballetjes .................................................................. 6,00
KINDERPANNENKOEK ......................................... 5,00

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

geserveerd met een frisse salade en een
gepofte aardappel of krieltjes

WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE

TX BIEFSTUK - 250 GRAM

CHOCOLADE BROWNIE ................................. 4,50
APPELTAART .................................................................... 4,00

geserveerd met kruidenboter ................................19,50

GRIEKSE PITABURGER

van 100% Texels rundvlees met feta
saganaki en tzatziki ......................................................14,90

VEGAN BURGER

plant-based hamburger met groene kruiden
en een vegan BBQ-mayonaise ............................14,90

KABELJAUWFILET

geserveerd met remouladesaus ...........................19,50

GEKOOKTE MOSSELEN

in witte wijn, geserveerd met brood en
diverse sausjes ...................................................................17,00

met een coulis van rood fruit en slagroom ... 5,00

BESTELLEN:

- bij mooi weer vanaf 12.00 uur
- 0222 317614
- betaling geschiedt via PIN

BEZORGSERVICE:

- bezorgkosten €5,- vanaf €30,- gratis bezorging bij uw
strandhuisje of elders op het eiland!

VEGAN LINZENCURRY

rijk gevuld met seizoensgroenten,
geserveerd met pitabrood ......................................13,00
Kijk voor het actuele menu op www.paal17.com

Unsere Speisekarte in deutsch? www.paal17.com

