
 

 

 

 

Om een optimale service te bieden, vragen wij u om niet apart af te rekenen 

Vraag naar onze gluten – lactose en allergenen vrije kaart 

Heeft u een allergie? Meld het ons altijd. 

 

Gebak 

Overheerlijk Texels appelgebak  4,50 

van de Novalishoeve  

 

Huisgemaakte chocolade brownie  4,50 

 

Klassieke cheesecake   4,50 

met kersen coulis 

 

Warme Luikse wafel  met   5,95 

warme kersen   

Met een toef verse slagroom          +0,50 

 

 

Koffie & Chocospecialiteiten 

 

Vliezicht koffie     9,00 

Licor 43 en slagroom 

Irish coffee     9,00 

Whisky en slagroom 

Texelse koffie    7,75 

Jutter en slagroom  

Paal 33 koffie    9,00 

Amaretto en slagroom 

Waddenveer koffie    9,00 

Tia maria en slagroom 

Warme chocomelk rum   8,50 

met bruine rum en slagroom 

Warme chocomelk baileys   8,50 

met baileys en slagroom 

 

Warme dranken 

Thee     3,00 

Verse munt thee   3,50 

Verse gember thee   3,50  
  met sinaasappel of citroen  

Wisselende verse thee  3,50 

Hot Lemonade  , 4,25 
             wortel, gember en appel 

Koffie     3,20 

Espresso    3,20 

Cappuccino    3,45 

met havermelk   3,95 

Café au lait    3,60 

met havermelk   4,10 

Latte macchiato   3,60 

met havermelk   4,10 

Flat white    4,30 

(Dirty) Chai latte  (6,45) 3,60 

Warme chocomelk met slagroom 3,50 

 

 



Wij werken samen met krnwtr, een duurzame manier om extra 

gefilterd, gekoeld en zelfs bruisend kraanwater te kunnen 

tappen. Dit voorkomt een hoop onnodige CO2 uitstoot 

 

  glas water, plat of bruis   0,50            

       Karaf water, plat of bruis  2,50 

 

 

Van de tap 

Hertog Jan pils   (0,25L) 3,40 

Hertog Jan Weizener  (0,30L) 4,20 
 

Bier van de Tesselaar brouwerij 

Eilandkriebel blond    4,60 

Strandstrûner koper weizen   4,60 

Wisseltap          dagprijs 

 

Kaap Noord bier van de Tesselaarbrouwerij 

Kaap de goeie hop IPA   4,65  

  

Flesjes ‘Kaap de goeie hop’ mee naar huis?  

Dat kan! Vraag ernaar bij de bediening 

 

Op de fles 
 

 

 
 

Tesselaar Bruuzer Tripel   4,60  
 

Texels Noorderwiend    4,80 

Texels Vuurbaak    4,80 

Texels Dubbel    4,60 

 

Jopen Glutenvrij Hop zij met ons; IPA  5,95  

Bird Rumoerige roodborst American Amber 5,50 

Corona       5,20 

Liefmans fruitbier     4,30 
 

Alcohol arm / vrij op de fles 

Jopen non IPA   0,3%  5,75 

Hertog Jan    0,0%  3,60 

Amstel Radler   0,0%  3,90 

Desperado    0,0%  5,20 

 

 

 

 

Bier Frisdranken 

Coca Cola | Coca Cola zero   3,10 

Coca Cola cherry zero  3,10 

Fanta      3,00 

Sprite     3,00  

Fuze tea lemon sparkling   3,10 

Fuze tea green    3,10 

Fuze tea green mango - camille 3,10 

Spezi      3,00 

Apfelschorle     3,00 

Cassis      3,10 

Bitter lemon     3,10 

Tonic      3,10 

Rivella     3,10 

Ginger ale     3,10 

Dubbel fris appel - perzik  3,10                                   

Chocomel     3,15 

Fristi     3,15 

Fritz-spritz rabarber  3,95 

Ginger beer    4,45 

 

Biologische fruitsappen: 

Troebele appelsap van Appeleare 3,20 

Troebele perensap van Schulp 3,30 

Vlierbesappelsap van Schulp  3,30 

 

Vers fruitsappen (indien voorradig) : 

Smoothie van fruit huisgemaakt  4,75 

Jus d’orange vers geperst klein  4,50 

                                           groot  5,50 

 

 

Limonade gemaakt van 100% natuurlijk fruit, 

groente en kruiden en zonder toevoegingen 

Soof lemonade     4,50 
  * citroen, munt en appel  

   * blauwe bes, appel en lavendel 

             * wortel, gember en appel 

     

Kan Soof lemonade    11,50 

    

 
  

 

 



Cocktails  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gin & tonic’s  

Texelse gin met rozemarijn en bosvruchten 10,75 

Bombay met sinaasappel en tijm   10,50 

Gospel met gele en rode paprika   10,50 

 

 
 

Cocktails  

Limoncello spritz    8,25 
Aperol spritz     8,25 
 

Soof lemonade    8,50 
•  Blauwe bes, appel en lavendel met gin 

•  Citroen, munt en appel met wodka 

•  Wortel, gember en appel met bruine rum 

 

Pornstar martini     9,75 

Mojito limoen en munt    9,50 

 

Moscow mule     9,00      

  wodka, gingerbeer met limoen en munt 

Berlin mule jägermeister, gingerbeer met 9,00 

   citroen en komkommer 

Ginger 43     9,00 
  licor 43, ginger ale en limoen  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekkers voor bij de borrel 

Geroosterde nootjes (vegan)  4,75 

Olijven huisgemarineerd (vega)  6,50 

Breekbrood met 2 dips (vega)  6,75 

Flatbread met humusdip (vegan)    6,75  

Bitterballen van Peek 8st  8,50 

Kipkrokantjes licht gekruid  8,50 

Kaastengels 8st (vega)   7,75 

Bospaddenstoel kroketjes 8st (vegan) 9,00 

Kroketjes van biet 8st (vegan)  9,00 

Mini Pizza  (vega) zachte bodem  8,50 
met tomatensaus en kaas    

             met salami             +2,00 

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 tuinkruidensaus 

Gebakken Gamba’s    13,00 
in een romige tikka masala saus  

Planken om te delen 

Fish and chips   21,00 
Kaap Noord style visplank 

Juttersplank     24,00 
diverse luxe warme & koude hapjes   

 

* planken indien mogelijk  

 
Alcohol vrij  

Mousserende wijn flesje 200 ml  8,50 
  Wit of Rosé  

Roze gin & tonic    8,50       
           met frambozen 

Gin & berry sensatioin     8,50 
  met bosvruchten 

Soof lemonade    4,50 
  *  citroen, munt en appel 

  *  blauwe bes, appel en lavendel 

             *  wortel, gember en appel 

  
 

Snacks 

Likeuren en borrels 

Jenever jong | oud | bessen  

Jutter | Berenburg | Licor 43 | Jägermeister| 

Baileys | Tia Maria | Grand Marnier | 

Amaretto | Vieux | Malibu | Drambuie | 

Cointreau | Sambuca | Campari | Bacardi | 

Calvados | Limoncello | Texelstroompje   

Liever Cognac of Whisky - Whiskey  
                  vraag het onze bediening 

 



Wijnkaart 
Bubbels   
 

MAS BIGAS CAVA BRUT | CATALUÑA | SPANJE 6.00 31.- 

Fris | Rijp geel fruit | fijne mousse | droge afdronk 

 

Wit 
 

LE DROPT |SAUVIGNON BLANC | FRANKRIJK 4.95 24.00 

Stuivend | citrus | tropisch fruit | frisse afdronk  

 

PRINCIPATO | PINOT GRIGIO | ITALIË 4.95 24.00 

Fruitig | rijpe appel en peer | sappig | frisse afdronk | terrastopper 

  

LES GRÈS | CHARDONNAY | FRANKRIJK 5.25 27.50 

Vol | rijp geel fruit | romig | ronde afdronk  

  

WEINWURM’S | GRÜNER VELTLINER | OOSTENRIJK - 29.50 

Fris | granny smith | kruidig | sappige droge afdronk   

 

ORO DE CASTILLA | VERDEJO | SPANJE - 34.00 

Rijp fruit | anijs en venkel | kruidig | soepele droge afdronk 

Rosé      
 

PRINCIPATE | PINOT GRIGIO BLUSH ROSE | ITALIË 4.95 24.00 

Fruitig | rood fruit| bloesem | ronde soepele afdronk | terrastopper  
 

T’’WINES ROSÉ | GRENACHE, CINSAULT, SYRAH | FRANKRIJK   - 27.00 

Fruitig | frambozen | bloesem | ronde soepele afdronk  

Rood      
 

LE DROPT | MERLOT | FRANKRIJK  

Soepel | zwarte bes | braam | ronde zacht afdronk 4.95 24.00 

  

MILTON PARK | SHIRAZ | AUSTRALIE    

Stevig | zwart fruit | eikenhout | kruidige afdronk 5,75 29.50
    

0.0%      

 

WIT 0.0 % (200 ml) | SPANJE  

Fris | tonen van perzik en abrikoos | licht mousserend 200ML 8.50 

   
 

ROSÉ 0.0% (200 ml) | SPANJE  

Fris | tonen van rood fruit | licht mousserend 200ML   8.50 

   
 



 Kijk voor onze heerlijke desserts bij de avondkaart 

Pannenkoeken 

Naturel (vega)      7,75 
Spek en kaas      8,75 
 

 

, 
 

         

 

 

       

 

 

 

 

 

Desembrood maïs of meergranen 

Texelse oude kaas van Wezenspyk (vega)   10,00 
met balsamico-stroop, zongedroogde tomaten en pitjes  

Huisgemaakte humus (vegan)      9,75  

met koude geroosterde groente   

Gerookte zalm  deluxe        13,50  

met avocado, groene asperge, ei en hollandaise saus 

Makreelrilette met bosui en appel     12,50 

Pulled Texels lam op flatbread      13,50    

met feta, frisse kool en sriracha mayonaise  
Vitello tonnato kalfsrosbief  met tonijn-mayonaise  12,25 

Kroketten van Peek op brood 

Rundvlees twee stuks        10,00 

Garnalen twee stuks        11,25  

Bospaddenstoel (vegan)        11,25 

Uitsmijter met kaas (vega) en ham     9,75 

                  

Soepen en tosti’s  

Tomatensoep (vega) met crème fraîche   6,75 

Wisselsoep huisgemaakt      dagprijs 

Luxe tosti (vega) desembrood met brie,    8,75 

peer, pecannoten en een milde honing mosterd dip 

 

 

 

Voor de stevige trek 

Super Hamburger Paal 33 bol met een overheerlijke Texelse rundvleesburger   19,00 

en huisgemaakte cocktailsaus geserveerd met friet en frisse kool salade  
Broodje Kaap Noord zacht gegaarde kipfilet, bacon, ei         17,00 

en kerriemayonaise met friet en frisse kool salade  

Bietenburger (vegan) met basilicum-mayonaise geserveerd met friet en salade    19,00 

Pannenkoek van pompoen (vega) met feta, een mix van verschillende groente,     14,50  

nootjes en balsamico-stroop  

Mosselen in de schelp met zeekraal, bosui en een romige tuinkruidensaus      16,50 

geserveerd met friet en frisse salade   

Boerenomelet met meegebakken groente op brood (vega)        11,50 

              ook verkrijgbaar met kalfsrosbief                                       +3,00 

 

 

 

                 

 

 

 

 

       

Voor de kleintjes  

Tosti ham | kaas       4,75 

Broodje met kaas, chocopasta of jam 3,95 

Kinderpannenkoek (vega)    7,00 

met chocopasta      7,00 

Mini Pizza (vega) zachte bodem  8,50 

met tomatensaus en kaas  

    met salami            +2,00 

Kroket of frikandel      7,50 

met friet, salade en appelmoes  

Kipkrokantjes      8,75 
met friet, salade en appelmoes  

 

 

  

 

Lunchkaart 
Van 11:00 tot 16:30 

Salades  

Gamba’s tikka masala       18,50   

met peultjes, bosui en seroendeng 

Feta deluxe (vega) feta met avocado, vijg,   17,50 

groene asperge, minimaïs, olijven en balsamico-stroop  

Texelse gerookte gans met nootjes,   18,50 

Spek dadels, groene asperges en cranberry dressing 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgerechten 

Breekbrood (vega) met twee dipjes                klein 4,50 / groot  6,75 

Flatbread met humusdip (vegan)                6,75 

Tomatensoep (vega) met crème fraîche              6,75 

Wisselsoep huisgemaakt                        dagprijs 

Gebakken Gamba’s in een romige tikka masala saus            13,00 

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

Vitello tonnato dun gesneden kalfsrosbief met huisgemaakte tonijn-mayonaise      11,75 

Zacht gegaarde biet met blauwe kaas, nootjes, groene asperge en een kaaskletskop     12,00

                     

 

 

 

Vegetarische gerechten 
 

Texelse pasta (vega)     

met roomsaus en diverse groente    17,50 

  ook verkrijgbaar met gamba’s       +4,00 

Bietenburger (vegan)      19,00 

met basilicum-mayonaise, friet en salade 

Rendang (vegan) met wilde rijst    19,25 

diverse groente en geroosterde spitskool 

Wortel risotto (vega) met diverse groente, 20,50 

trostomaat, pitjes en Texelse oude kaas 

Dinerkaart 
van 17:00 tot 20:00 uur 

Salades  

Gamba’s tikka masala      18,50   

met peultjes, bos ui en seroendeng 

Feta deluxe (vega) feta met avocado, vijg,  17,50 

groene asperge, minimaïs, olijven en balsamico-stroop  

Texelse gerookte gans met nootjes,   18,50 

Spek dadels, groene asperges en cranberry dressing 

 

 

 

 
 

Voor de kleintjes  

Kinderpannenkoek (vega)    7,00 

 met chocopasta        + 0,50 

Kroket of Frikandel      7,50 

met friet, salade en appelmoes   

Kipkrokantjes       8,75 

met friet, salade en appelmoes 

Mini pizza een zachte bodem (vega)  8,50 

met tomatensaus en kaas 

   met salami         + 3,00  

Dorade filetje         13,25 

met friet, salade en appelmoes 

Texelse pasta (vega)      9,75 

met rode saus en kaas 

 ook verkrijgbaar met groente   +2,00 

 



  

 

 

 

  

Nagerechten  

Crémé brûlée met bosvruchten sorbet ijs en slagroom           9,50 

Als je van ‘zoethout’ plank met diverse warme & koude nagerechtjes       19,50 

Huisgemaakte chocolade brownie met karamel-fudge ijs en slagroom      9,00 

Peren cranberry crumble uit de oven met slagroom          9,50 

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

Kinderijsje vanille-ijs met aardbeien saus, slagroom en lekkers        5,25 

  

 

Vlees en Vis 

Rundersteak met een romige roze pepersaus           25,50 

Senioren portie          20,50  

Wisselend gerecht een wisselend vlees of vis gerecht         dagprijs 

afhankelijk van wat de boer of kotter ons biedt         

Spaakham afgelakt en zacht gegaard in de oven  met piccalilly-créme      23,50  

Super Hamburger Paal 33 een overheerlijke Texelse rundvleesburger     19,00 

op een bol met huisgemaakte cocktailsaus, friet en een frisse salade   

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

Sliptong drie stuks in boter gebakken              24,75 

          twee stuks                                                                    21,75 

Dorade filet op Indische wijze uit de oven met een kokos-limoen saus en friet of rijst  24,25 

Senioren portie        20,00 

Pan gekookte mosselen in Tesselaar bier       * indien voorradig     23,75 
met 3 sausjes en een frisse salade 

 
     

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met een passende garnituur 

Extra voor erbij 

 Portie friet of wilde rijst             3,75 

 Rauwkost salade                               4,75 

 Aardappel garnituur                                        5,00 

,             

 

 
 

 

 

 

 

Dinerkaart 
Van 17:00 tot 20:00 


