
   

 Kan vegetarisch besteld worden 
 

 Kan veganistisch besteld worden 

PROEVERIJ VAN TEXELS WEIDE LAMSVLEES VAN SLAGERIJ GOËNGA VOOR  
2 PERSONEN 14.50 p.p. 

Hiervoor gebruiken wij het hele dier. Een rijk gevuld plateau met lamsbouillon, gedroogde  
ham, mini kroketje, Wezenspyk Orekees, droge worst, dungesneden lam, salade & aardappelbroodje 

Het Texelse schapenras is wereldberoemd vanwege zijn uitzonderlijk goede lammeren en is heerlijk  
mals. De smaak van echt Texels lamsvlees is superieur vanwege de uitstekende natuurlijke  
omstandigheden, zoals zilte grond en frisse zeelucht. 

OM TE STARTEN 

Oesters van ‘t Wad met rode ui in wijnazijn en citroen p.st. 3.50 
Dranksuggestie: Simonsig Kaapse Vonkel Brut of G&T Texel 

Broodplankje bestaande uit aardappel-, wortel- en bietenbroodjes met pesto, tapenade en bloemenboter  
9.00 

Chips soorten van eigen boerderij met zeewier tzatziki, macadamia noten en nori crackers 9.00  
 

VOORGERECHTEN  

Ceviche van doradefilet uit Den Oever met Waddengarnalen, groene appel, citrus, rettich en radijzen 10.00 
°Deze is ook vegan te bestellen met knolselderij en komkommer  
Dranksuggestie: HãHã Sauvignon Blanc   

Rundertartaar van Black Angus met kletskop van slow food kaas, zoetzuur garnituren, 65°C eidooier en 
truffelmayonaise 12.00 
Dranksuggestie: Maison Barboulot Pinot Noir 

Meloen soorten met gepekelde varkensham van Boschma, honing tijm en labne van Texelse skier 11.00  
Dranksuggestie: Frysling Frysante Rosé 
 

CARPACCIO VAN…  

…Texel Black Angus met rustiek oude kaas van Wezenspyk, paars aardappelpapier, fijne salade, 
pijnboompitten, basilicum en Savora mayonaise 12.00 
Dranksuggestie: Domaine de Grangeneuve Grenache 

…gerookte Noordzeeheilbot met zeewier, radijs, komkommer, witte balsamico en Kaviaar Oscietra 11.50 
Dranksuggestie: Betwus Wijndomein Blanc de Noir  

…bieten uit de moestuin van Frank met labne van Texelse skier, pistache noten en gerijpte oude balsamico 
11.00 
Dranksuggestie: Maison Barboulot Pinot Noir 

  

 

 

 

 

 

SOEPEN & TUSSENGERECHTEN 

Strandkrabbenbisque met Waddenzeegarnalen, wasabi- gedroogde nori en Crostini 7.50 
Dranksuggestie: Simonsig Chenin Blanc 

Kruidige lamsbouillon met verse tijm, gestoofde lamsprocureur, lamsham en zwarte knoflook 7.00 
Dranksuggestie: Rocca delle Macíe Chianti Classico 

Zeewierbouillon met coquille, Texelse pasta, duindoorn uit de Slufter en groenten uit de zee 8.00  
Dranksuggestie: Ramón Roqueta Macabeo  

Zacht gegaarde varkens buikspek van de buren met bloedworst, calvados appel en oude balsamico 11.00 
Dranksuggestie: Joan Sardà Cabernet Sauvignon of Texels Tripel 
 

 



   

 Kan vegetarisch besteld worden 
 

 Kan veganistisch besteld worden 

KLASSIEKERS 

Tournedos Rossini van Texelse Piemontese runderen met ganzenlever en truffel 35.00 •• 
Dranksuggestie: Barón de Ley Reserva Rioja 

Of  

Verse zeetong uit de Waddenzee met remouladesaus 45.00 ••• 
Dranksuggestie: Von der Leyen Riesling Trocken 

BLACK ABERDEEN ANGUS RUNDVLEES VAN DE WESTKUST VAN TEXEL 32.50 •• 

Dagelijks wisselend onderdeel van het rund. Het dier wordt van kop tot staart gebruikt.  

Geserveerd met crème van gepofte knolselderij, Texelse shiitake, gekarameliseerde witlof, gekonfijte aardappel, 
balsamico uitjes en volle eigen jus. 

Dranksuggestie: Tenuta Sant’Antonio Valpoliciella Ripasso Monti Garbi 

Deze mooie dieren zorgen voor het behoud van de Texelse duinen en lopen in de gebieden van de boot tot aan de 
vuurtoren. Ze zijn uniek en exclusief bereid in onze keuken. 

        “In beperkte hoeveelheid verkrijgbaar” 

HOOFDGERECHTEN 
 

 

 

 

 

 
 
 
Noordzee kabeljauw van de kotter met wortels van eigen boerderij, Texelse pasta, courgette, zeegroenten, 
limoen en beurre blanc met Tomasu soja 24.50    
Dranksuggestie: J. Lohr Winery Cypress Chardonnay 

Zilt lamvlees bestaande uit rack, procureur en zwezerik met venkel, knoflook, tomaat en delicate grove 
mosterdjus 27.50   
Dranksuggestie: Rocca delle Macíe Chianti Classico  

Piemontese runder hamburger met eigen teelt uien, Texelse paddenstoelen, Wezenparelkaas en gebakken ei 
15.00 
°Deze is ook vega(n) te bestellen met een groenteburger 
Dranksuggestie: Texels Skuumkoppe 

Parel couscous met gepofte zoete aardappel, oesterzwam van de Texelse paddenstoelen kwekerij in soja, 
bosuien, pastinaak en geraspte Slow food kaas 22.50 
Dranksuggestie: Cabriz Encruzado Reserva 

Mille feuille van gegaarde rode biet met paddenstoelen, saus van blauwaderkaas, crumble van mosterd en 
honing tijm 22.50 
Dranksuggestie: Maison Barboulot Pinot Noir 

SIDES 4.00 p.st.  

Dikke frieten van eigen boerderij Nieuw Breda met mayonaise 

Gepofte zoete aardappel van ‘T Landje van Marieke met crème fraîche 

Kriel van Bert Keyser aardappelen met mayonaise 

Warme groenten uit de moestuin van Frank 

Groene salade uit de moestuin van Frank 

 

 

 

  

 

 

 

 

•• Wanneer u bij uw overnachting een diner inclusief heeft geboekt zit er een supplement van 10.00 op dit gerecht 

••• Wanneer u bij uw overnachting een diner inclusief heeft geboekt zit er een supplement van 20.00 op dit gerecht  
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NAGERECHTEN 

Dôme Blanche op “eigen wijze” met verschillende chocoladesoorten, bourbon vanille-ijs en warme pure 
chocoladesaus 11.00 
Dranksuggestie: De Moya Gloria Dulce Monastrell of Heart’s Desire Flora Tea 

Texelse Branding koffie crème brûlée met dulce de leche, meringue, pecan roomijs en gekarameliseerde witte 
chocolade crumble 9.50  
Dranksuggestie: La Cilla Barbadillo, Pedro Ximénez   

Tarte tatin met ijs van rum en rozijnen, karamel en kaneelappeltjes 9.00 
Dranksuggestie: Huisaperitief met amandelsmaak of Legends Black Tea Chai  

Op sien Tessels met yoghurt van de Texelse Zuivelboerderij, duindoornbessen, cranberry en Hoornderring 9.50 
Dranksuggestie: Château de la Peyrade Muscat de Frontignan 

Dessert proeverij samengesteld uit de nagerechten 12.50  
Dranksuggestie: Wijndomein de Koen Nagenieten  

Texelse en Nederlandse kazen met verse vijgen, gedroogd fruit, kletzenbrood en gemengde noten karamel 
13.50 • 
Dranksuggestie: Taylor’s 10 year Old Tawny Port 

(Special•) Koffie of flora tea met 5 friandises naar keuze uit het friandise assortiment 12.50 (17.50•) 

 

IJS EN TAART 

Coupe ijs met 3 bollen naar keuze: vanille, boerenjongens, chocola, koffie, ruby,  aardbei, yoghurt, pecan  6.00 

Chocoladetaart met karamel zeezout 4.50 

Appeltaart met chocoladegarnituren 4.50 

Duindoorn cheesecake met cranberries 4.50 

Slagroom 0.75 

 

 

•   Wanneer u bij uw overnachting een diner inclusief heeft geboekt zit er een supplement van €5.00 op dit gerecht 

 


