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HOOFDACT
wordt geserveerd met salade, aardappel- & groentegarnituur

Varkenshaas 20,25

 Keuze uit champignonroomsaus, pepersaus, honing- 
 tijmsaus, knoflooksaus of zigeunersaus

Kogelbiefstuk  21,25

 180-200 gram. Keuze uit champignonroomsaus,  
 pepersaus, honing-tijmsaus, knoflooksaus of zigeunersaus

Runderstoofpot 22,50

 Van echt Texels weiderund met champignons en ui

Lamsduo 24,75

 Lamsrack en Lams-T-Bone van echt Texels lamsvlees

Zalmfilet 22,50

 Met huisgemaakte dillemayonaise

Dish of the day Dagprijs
 Dagelijks wisselend hoofdgerecht. Vis, vlees of vega

Thaise groentecurry 17,50

 Rijkgevulde, ietwat pittige, groentecurry met rijst

Pasta Veneziana 16,50

 Tagliatelle met een rijkgevulde pestosaus
 Geserveerd met zongedroogde tomaatjes en rucola

Pasta Prima Vera 17,50

 Tagliatelle met gegrilde groenten

VOORPROGRAMMA 

Courgette-tuinerwtjes soep    6,50 
 Met brood en kruidenboter

Soep van de week    6,50 
 Met brood en kruidenboter  
 
Broodplank  8,00

 Met diverse broodsoorten en verschillende   
 smeersels

Carpaccio 11,00

 Huisgemarineerd van 100% Texels weiderund  
 met pesto, rucola, zongedroogde tomaatjes,   
 pijnboompitten en Texelse rustiek 

Visfestijn 11,00

 Zalmtartaar, garnalenkroketje en een bacalaokroketje

Geitenkaas 10,75 
 Met salade, walnoten, gepocheerde peertjes en  
 honing 

Salade Verdura 11,00

 Salade met diverse gegrilde groenten
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MAALTIJDSALADES
Geitenkaas 13,75

 Rijkgevulde salade met lauw-warme geitenkaas,  
 walnoten, gepocheerde peertjes en honing

Gerookte zalm 15,00

 Rijkgevulde salade met gerookte zalm, pijnboompitten,  
 rode ui, citroen, kappertjes en bieslook

Gegrilde groenten 14,00

 Rijkgevulde salade met diverse gegrilde groenten.

Carpaccio 14,50

 Rijkgevulde salade met huisgemarineerde carpaccio  
 van 100% Texels weiderund, pesto, zongedroogde  
 tomaatjes, Texelse rustiek en pijnboompitten

= vegetarisch
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

= veganistisch

PLATES
Kipsaté 16,50

 Een vegan kipsaté met frites en groene salade 
Varkenshaassaté  16,75

 Huisgemarineerd, met huisgemaakte satésaus,  
 kroepoek, coleslaw en frites 
Broadway Burger 16,50

 Van 100% Texels weiderund met spek, kaas,   
 coleslaw, saus en frites. Geserveerd op een   
 vegan broodje
Berry Burger (Berry’s favorite) 18,00

 Van 100% Texels weiderund belegd met satésaus,   
 kaas, augurk, tomaat. Geserveerd op een   
 vegan broodje met frites en coleslaw
Bietenburger 16,00

 Op vegan broodje met ijsbergsla, guacamole,  
 rode ui, groene salade en frites. 
Avocadoburger 16,00

 Op vegan broodje met ijsbergsla, jalapeno-pepers,  
 tomaat, coleslaw en frites
Schnitzel 18,00

 Varkensschnitzel geserveerd met verse frites, salade  
 en zigeunersaus


