Lactosevrij
Lekkers voor bij de borrel
Geroosterde nootjes (vegan)

4,75

Brood met 2 dips (vega)
Kipkrokantjes licht gekruid
Groente met hummus dip (vegan)

6,75
8,25
7,25

Kroketjes van biet 8st (vegan)
Nacho’s uit de oven (vega)

9,00
9,50

oude kaas, chili, 3 dipjes
en een mix van maïs, bonen en paprika

Nacho’s uit de oven met salami

11,50

oude kaas, chili, 3 dipjes
en een mix van maïs, bonen en paprika

Mosselen in de schelp

12,50

in een tomatensaus

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

Noem bij het bestellen uw allergie

13,00

Lactosevrije Lunchkaart
Van 11:00 tot 16:30
Graag bij het bestellen aub uw allergie vermelden

Desembrood wit of bruin
Texelse oude kaas van Wezenspyk (vega)

10,00

met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat en pitjes

Huisgemaakte hummus (vegan)

9,25

met koude geroosterde groente

Vitello tonnato kalfsrosbief

11,75

met huisgemaakte tonijnmayonaise

Uitsmijter met ham en/of oude kaas

9,75

Voor de stevige trek
Super Hamburger Paal 33 bol met een overheerlijke

19,00

Texelse rundvleesburger en huisgemaakte cocktailsaus, met friet en salade

Broodje Kaap Noord zacht gegaarde kipfilet, zongedroogde tomaat,

17,00

bacon, ei en kerriemayonaise met friet en salade

Bietenburger (vegan) met basilicum-mayonaise, salade en friet
Zalm-omelet met meegebakken groente en zeekraal op brood

17,50
13,50

Onze mayonaise is lactosevrij en ons brood op waterbasis

Voor de kleintjes

Salades
Salade met gamba’s op Thaise wijze

18,50

met edamame, broccoli, chashewnoten, sesam
en een kerrie-mangodressing

Salade met biefstukpuntjes

18,50

met minimaïs, sesam, ui, bacon, cashewnoten,
en basilicum-mayonaise

Watermeleon (vega) goed gevuld met oa

17,00

noten, croutons, minimais, broccoli

Soep
Gazpacho (vegan)

6,50

koude Spaanse tomatensoep

Wortelsoep (vegan) licht pittig

7,00

Frikandel

7,50

met friet, salade en appelmoes

Kipkrokantjes

8,75

Met friet, salade en appelmoes

Bordje friet

4,25

Lactosevrije Dinerkaart
van 17:00 tot 20:00 uur
Bij het bestellen aub uw allergie vermelden

Voorgerechten

Salades

Mandje brood (vega)

6,75

met twee dipjes

Gazpacho (vegan) koude Spaanse tomatensoep 6,50
Wortelsoep (vegan) licht pittig
Gebakken gamba’s op thaise wijze

7,00
13,00

met sesam, chashewnoten

Salade met gamba’s op Thaise wijze
met edamame, broccoli, chashewnoten,
sesam en een kerrie-mangodressing

Salade met biefstukpuntjes

18,50

met minimaïs, sesam, ui, bacon, cashewnoten,
en basilicum-mayonaise

Watermeloen (vega of vegan) goed gevuld 17,00

en een kerrie-mangodressing

Mosselen in de schelp met tomatensaus

12,50

Texelse lamsham met watermeloen

13,00

en balsamico-stroop

met feta, couscous, munt en pitjes

Voor de kleintjes
Frikandel met friet, salade en appelmoes
7,50
Kipkrokantjes met friet, salade en appelmoes 8,75

Vegetarisch gerechten

Dorade filetje

Texelse pasta met knoflookolie
met diverse groente

17,25

Rendang (vegan) met wilde rijst

19,25

en diverse groente

13,25

met friet, salade en appelmoes

Texelse pasta met rode saus (vega)
met diverse groente en oude kaas

Bietenburger (vegan) met friet en salade 17,50
basilicum-mayonaise, salade en friet

Vlees en Vis
Rundersteak
Senioren portie

24,50
20,50

Texels lamsduo een biefstukje en gemarineerd spiesje

32,50

Spaakham afgelakt en zacht gegaard in de oven
Super Hamburger Paal 33 Italiaanse bol met een overheerlijke

23,50
19,00

Texelse rundvleesburger, huisgemaakte cocktailsaus en salade

Saté van de haas huisgemaakt met oosterse garnituur met friet of rijst
Sliptong drie stuks in de olie gebakken
Dorade filet
Senioren portie

22,50
23,75
23,50

20,00

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met een passende garnituur
Onze mayonaise is lactosevrij en ons brood op waterbasis
Voor erbij
Een gemengde salade

4,75

Wilde rijst of friet

3,75

Aardappelgarnituur

18,50

4,75

Dessert
Drie bolletjes sorbet ijs

7,50

9,75

