
- BITES & SNACKS - 

KNABBELS 7.50

met chips van eigen piepers, macadamia noten, olijven en nori crackers

HEALTY GROENTETUIN 7.50

met zeewiertzatziki en olijvencrumble

EIGEN BROODJES MET SMEERSELS 9
aardappel-, wortel- en bieten broodjes met smeersels

MACADAMIA NOOTJES 5
met ras el hanout specerijen

TEXELS KAASPLANKJE 9

WORSTPLANKJE 9

KAAS- EN WORSTPLANKJE 11

CHIPS 3.50

OLIJFJES 3.50

WADDEN GARNALENKROKETJE 6st 8

TX RUNDVLEESBITTERBAL 6st 8

BIETEN KROKETJE 6st 8

LUNCH

- HAPPASPLANK -
rijk gevuld met eigen aardappelchips met zeewiertzatiki, Waddenbitterballen 
gemengd, Texels kaas & worst, eigen broodjes met smeersels, olijfjes, nootjes 

en groentetuin 32.50

- OESTERS VAN ‘T WAD - 
met rode ui in wijnazijn & citroen 3.50 pst 

RESTAURANT GUSTA
BOUTIQUE HOTEL TEXEL



- VOOR BIJ DE KOFFIE – 
CHOCOLADETAART 4.50
met dulce de leche en zeezout

APPELTAART 4.50
met chocolade garnituren 

DUINDOORN CHEESECAKE 4.50
met meringue, cranberry’s en duindoorn

SLAGROOM 0.75

- HEALTHY WOOLNESS -
KWARK “GET YOUR PROTEINS” 4.50
van zuivelboerderij Texel met granola, cranberry en duindoorn  

SMOOTHIE VEGGIE ORANGE “DETOX YOUR BODY” 3.50
met wortel, mango, paprika, bleekselderij, gember en kokos 

SALADE “BRAIN BALANCE” 17.50
met zoete aardappel, avocado, walnoot, bleekselderij,  granaatappel, ui, 
komkommer en cresses 

- SOEPEN -
STRANDKRABBENBISQUE 7.50
met Waddengarnalen, groene kruiden olie en furikake 

LAMSBOUILLION 7.50
met lamsham, cresses en olie van Ras el Hanout 

AARDAPPELMOSTERDSOEP 7.50
met groentebroodcroutons, cresses en groene kruiden olie 

- SALADES - 
VELDSALADE VIS 15.50
met heilbot, garnalen, zeegroenten, croutons, citrus en bisque mayonaise   

VELDSALADE VLEES 15.50
met little gem, kip, spek, ei, rustiek, croutons, ansjovis en caesar dressing   

VELDSALADE VEGETARISCH 14.50
met rode biet, balsamico ui, mozzarella, croutons, basilicum olie en cresses     

- SANDWICHES -
GEROOKTE ZALM 12.50
op meergranen desem brood met sla, Waddengarnalen, zeegroenten, citrus, 
pistache en zeewier tzatziki

CARPACCIO 12.50
op meergranen desem brood met sla, pesto, pijnboompitten, basilicum en 
rustiek kaas  

VEGGIE 12.50
op meergranen desem brood met sla, rode biet, labne, balsamico ui, soja 
oesterzwam, cashewnoten en basilicum olie 

- WADDENKROKET -
3 GARNALENKROKETJES 9.50
op wortelbroodjes met bisquemayonaise 

3 RUNDVLEESBITTERBALLEN 9.50
op aardappelbroodjes met waddenmosterd mayonaise 

3 BIETENKROKETJES 9.50
op rode bietenbroodjes met tzatziki van wakame en Texelse skier 

- PROEVERIJ VAN TEXELS WEIDE LAMSVLEES - 
 v.a. 2 personen 14.50 p.p.

Een rijk gevulde etagère met lamsbouillon, gedroogde ham, mini kroketje, droge 
worst, dungesneden lam, salade, schapenkaas en een 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.

- KOUD KLASSIEK -
STEAK TARTAAR 12.50
van Black Angus rundvlees met slow food kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise, en 
65°C eidooier 

- WARM KLASSIEK -
TOURNEDOS ROSSINI 35 
van Texelse Piemontese runderen met ganzenlever en truffel 

ZEETONG 45
uit de Noordzee met gebruneerde citroen, boterjus en remouladesaus 

 - ERBIJ - 

DIKKE FRIETEN van eigen boerderij Nieuw Breda met huisgemaakte mayonaise 4
GEPOFTE ZOETE AARDAPPEL van ‘T Landje van Marieke met crème fraîche 4
WARME GROENTEN uit de moestuin van Frank 4
KRIEL van Bert Keyser aardappelen met huisgemaakte mayonaise 4
GROENE VELD SALADE uit de moestuin van Frank 4

- ZOET - 
DESSERT PROEVERIJ 12.50
een proeverij van kleine desserts op één bord

KAZEN 13.50 
Texelse en Nederlandse kazen met kletzenbrood, duindoornbeleg en Texelse mosterd  

SPECIAAL KOFFIE 17.50
naar keuze met 5 friandises

FLORA TEA 12.50
thee bloem naar keuze met 5 friandises

COUPE IJS 6
3 bollen naar keuze: vanille, boerenjongens, chocola, koffie, ruby,  aardbei, yoghurt, 
pecan  

- BURGERS -
BLACK ANGUS ABERDEEN 15
rundvleesburger met sla, uien, paddenstoelen, tomaat, gebakken ei, wezen- 
parelkaas en smokey bbq saus

VEGA BURGER 15
met zeegroenten, gebakken ei, Wezenparelkaas en smokey bbq saus


