
Glutenvrij 

Glutenvrij bier 

Jopen hop zij met ons IPA   5,95 

 

Glutenvrij gebak 

Karamel, chocolade plaatkoek   4,50 

met slagroom 

 

Lekkers voor bij de borrel  

 

Geroosterde nootjes (vegan)   4,75 

Olijven huisgemarineerd (vega)    6,50 

Glutenvrij brood met 2 dips (vega)   7,50 

Groente met hummus dip (vegan)   7,25 

Nacho’s uit de oven (vega)    9,50 
kaas, chili, 3 dipjes 

en een mix van maïs, bonen en paprika 

Nacho’s uit de oven met salami   11,50 
kaas, chili, 3 dipjes 

en een mix van maïs, bonen en paprika 

Mosselen in de schelp    12,50 
met zeekraal, bosui en een romige saus 

Gebakken Thaise gamba’s met   13,00 
sesam, cashewnoten en een kerrie mango dressing 

Juttersplank      24,00 
diverse luxe warme & koude hapjes 

 

 

Wilt u bij een van de bovenstaande gerechten brood?  

Dit kunt u aangeven bij het bestellen, hiervoor vragen wij €1 extra 

Noem bij het bestellen uw allergie  
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Glutenvrij brood €1,00       

Texelse oude kaas van Wezenspyk (vega)   10,00 

met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat en pitjes  

Huisgemaakte hummus (vegan)     9,75 

met koude geroosterde groente 

Gerookte zalm en Noorse garnalen salade  12,50 

met smashed avocado en frisse room  

Vitello tonnato kalfsrosbief       11,75 

met huisgemaakte tonijnmayonaise 

Uitsmijter met kaas en ham      9,75 

                  

Soepen en tosti’s  

Gazpacho (vegan) koude spaanse  6,50 

Tomatensoep 

Wortelsoep (vegan) licht pittig  7,00 

Luxe tosti met buratta (vega)   8,25 

Met avocado en zongedroogde tomaten  

 

 

 

 

Voor de stevige trek 

Broodje Kaap Noord zacht gegaarde kipfilet, zongedroogde tomaat, bacon,     17,00 

ei en kerriemayonaise geserveerd met friet en een frisse salade      

Mosselen in de schelp met ui, knoflook in roomsaus, geserveerd met friet en frisse salade  16,50 

Zalm-omelet met meegebakken groente en zeekraal op brood       13,50 

 

Wij serveren onze gerechten op glutenvrij brood (+€1,00) 

Onze friet kan desgevraagd glutenvrij geserveerd worden 

 

 

 

       Voor de kleintjes  

Tosti kaas met ham of salami  4,75 

Broodje met kaas of jam  3,75 

Kippenpootjes licht gekruid  8,75 

met friet, salade en appelmoes 

Bordje friet     4,25 

  

 

Glutenvrije Lunchkaart 

Van 11:00 tot 16:30 

Graag bij het bestellen uw allergie vermelden 

Wilt u brood bij onderstaande gerechten? 

Glutenvrij brood (€1,00) 

Salades           

Gamba’s op Thaise wijze       18,50 

Edamame, broccoli, chashewnoten, sesam  

en een kerrie-mango dressing 

Watermeloen (vega of vegan)      17,00 

goed gevuld met feta, couscous, munt,  

watermeloen en pitjes 

 

 



Vlees en Vis 

Rundersteak                    24,50 
Senioren portie          20,50 

Texels lamsduo biefstukje en een gemarineerde spies          32,50 

Spaakham afgelakt en zacht gegaard in de oven            23,50 

Saté van de haas huisgemaakt met oosterse garnituur met friet of rijst      22,00 

Sliptong drie stuks in de boter gebakken              24,75 

Dorade filet                   23,50 

Senioren portie        20,00  

 

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met een passende garnituur  

        Onze friet kan desgevraagd glutenvrij geserveerd worden 

Voor erbij 
Een kleine of een grote salade                4,75 

Portie wilde rijst of friet                 3,75 

Aardappelgarnituur                  4,75  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgerechten 

Wilt u er glutenvrij brood bij? (€1,00) 

 

Glutenvrij brood (vega) met twee dipjes  6,50  

Gazpacho (vegan) koude Spaanse tomatensoep 6,50 

Wortelsoep (vegan) licht pittig    7,00 

Gebakken gamba’s op Thaise wijze   12,00      

met sesam, chashewnoten en een kerrie-mangodressing  

Mosselen in de schelp      12,50 

met zeekraal, bosui en een romige tuinkruidensaus  

Texelse lamsham met watermeloen en  13,00 

balsamicostroop 

  

 

 

Vegetarisch gerecht 

Aubergine parmigiana (vega)   19,00 

Geroosterde aubergine met tomaat,  

burattacrème en Permesaanse kaas uit de oven 

Rendang (vegan)       19,25 

met wilde rijst en diverse groente 

 

 

 

 

 Glutenvrije Dinerkaart 
van 17:00 tot 20:00 uur 

Graag bij het bestellen uw allergie vermelden 

Salades        

Wilt u er glutenvrij brood bij? (€1,00)     
        
 

Gamba’s op Thaise wijze     18,50 

Tauge, edamame, broccoli, sesam  

met basilicum mayonaise  

Watermeloen (vega of vegan)   16,00 

goed gevuld met feta, couscous, munt en pitjes 

 

 

 
Voor de kleintjes  

Dorade filetje      13,25 

met friet, salade en appelmoes  

Kippenpootjes      8,75 
met friet, salade en appelmoes 

 

 

  

 

Nagerechten 

Coupe advocaat vanille-ijs met advocaat en slagroom    8,00 

Coupe vanille-ijs met aardbeiensaus of chocoladesaus en slagroom  8,25 

Plaatkoek karamel en chocolade met vanille-ijs en slagroom   8,50 


