
 

 

MENU GLUTENVRIJ 

 

BIJ DE BORREL 

 
BROODMIX** diverse luxe broodsoorten met pesto, tzatziki en kruidenboter .................................7,95 

OLIJVEN** gemarineerde citroen knoflook olijven ............................................................................5,50 

GEGRILDE NACHOS gehakt, paprika, mais, kidneybonen, ui, jalapeños en geraspte kaas .............10,50 

GEMARINEERDE GAMBA’S geserveerd met sriracha mayonaise en brood ....................................14,50 

 

LUNCHGERECHTEN Geserveerd met glutenvrij brood * tot 18:00u 

 

WRAKHOUT gebraden kip, pesto, tomaat, komkommer, ei, salade en Parmezaanse kaas ............12,50  

NOORDWESTER pulled zalm met mierikswortel crème ...................................................................12,50 

WESTENWIND dun gesneden porchetta met champignontapanade en truffelmayonaise .............12,50 

TOSTI HAM-KAAS met boerenham en jong belegen kaas ................................................................ 5,75 

 

SALADES Geserveerd met glutenvrij brood * 

 

SALADE BURRATA** watermeloen, granaatappel en balsamico ...................................................15,50  

CARPACCIO SALADE salsa verde, zongedr. tomaatjes, pijnboompitten en Parmezaanse kaas.......16,50  

OOSTERSE GAMBA SALADE mango, zoetzure komkommer, taugé en sesam ................................18,50 

 

UITSMIJTERS Geserveerd op glutenvrij brood * tot 18:00u 

 

BEENHAM OF KAAS** met gebakken uien, tomaat en champignons ............................................11,50  

BEENHAM & KAAS met gebakken uien, tomaat en champignons ..................................................12,50  

GEROOKTE ZALM .............................................................................................................................13,50 

 

 



 

 

VOORGERECHTEN Geserveerd met glutenvrij brood * 

 
TOMATENSOEP** goed gevuld, met verse tuinkruiden ....................................................................7,00 

CARPACCIO met salsa verde, zongedr. tomaten, pijnboompitten, rucola en Parmezaanse kaas ...14,50  

GEMARINEERDE GAMBA’S geserveerd met sriracha mayonaise en brood ....................................14,50  

GARNALENCOCKTAIL Hollandse garnalen, little gem en cocktailsaus ............................................15,00 

BURRATA** met little gem, watermeloensalsa en balsamicosiroop ..............................................11,50 

 

HOOFDGERECHTEN Geserveerd met verse frites en een frisse salade 

 

SPARERIBS in een BBQ- of hot chili marinade, met aïoli en BBQ-saus ........................................... 25,00 

TEXELS LAMSVLEES DUO lamsspiesje en -koteletjes van de plancha geserveerd met tzatziki ....... 28,50 

RIBEYE - 250 GRAM grain fed ribeye met kruidenboter.................................................................. 29,50 

ZEEBAARSFILET in roomboter gebakken, geserveerd met remouladesaus en mosseltjes ............. 25,00  

SLIPTONGETJES 2 stuks geserveerd met remouladesaus ............................................................... 24,50  

KABELJAUW & GAMBA’S met bosui, rode peper en gele currysaus ............................................... 27,50 

VEGAN LINZENCURRY** gevuld met pompoen, zoete aardappel en paprika................................. 22,50 

 

DESSERT 

 
PANNA COTTA met een coulis van passievrucht, kokos crumble en slagroom ................................ 8,95 

DAME BLANCHE met vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom .............................................. 8,50  

VERSE AARDBEIEN * indien voorradig met vanille-ijs en slagroom .................................................. 9,50 

 

*! 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/evt. vegan mogelijk. 


