LUNCH

Volg De Toegift:
foto’s door Petra Graaf

SOEPEN
Courgette-tuinerwtjes soep

Keuze uit wit of bruin brood

6,

50

Met brood en kruidenboter

Soep van de week

OP DE PLANKEN

TOSTI’S

6,50

Met brood en kruidenboter

Kaas
Ham & kaas
Extra: tomaat

4,75
5,25
0,50

Texelse kaasplank

Naturel
Ham of kaas
Ham & kaas
Spek & kaas

Pittige plank

Keuze uit wit of bruin brood

Texelse Wezenparelkaas

7,

75

Met salade en mosterd-mayonaise

Gezond
Met salade, boerenham en Texelse kaas

Rundvlees kroketten (2 st.)

8,

75

Met salade en mosterd

Vegetarische kroketten (2 st.)

8,75

Met salade, kroketten gevuld met bospaddestoelen
en zeewier

Texelse lamsham

9,

00

Met salade, pesto, rode ui en ei

Carpaccio

Met salade, pijnboompitten, rode ui, citroen, 		
kappertjes en bieslook

De Toegift
Restaurant & Theater

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.

11,00

Huisgemarineerd van 100% Texels Weiderund met
rucola en Texelse rustiek

Gerookte zalm

16,50

Een vegan kipsaté met frites en groene salade

7,75

12,00

Avocadoburger

16,00

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

Schnitzel

Nacho’s, verschillende gefrituurde hapjes, 		
sambalkaas, peppadews, jalapeños en dipsaus

12,50

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

18,00

Varkensschnitzel geserveerd met verse frites, salade
en zigeunersaus
= vegetarisch
= veganistisch
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!
De Toegift
Restaurant & Theater

12,00

Vegetarische kroketjes, samosa’s en empanada’s,
		geserveerd met tafelzuur en dipsaus

PLATES
Kipsaté

12,50

Diverse Texelse kazen, met chutney en vijgenbrood

Vegetarische wereldplank

7,25

Met salade en mosterd-mayonaise

Warme ham

7,25
8,00
8,50
8,50

8,00

Met diverse broodsoorten en verschillende 		
smeersels

UITSMIJTER OF OMELET
Keuze uit wit of bruin brood

BROODJES

Broodplank

De Toegift
Restaurant & Theater

14,50

