Onze filosofie: lekker eten, uitgebreide keuze, zoveel mogelijk lokale producten en altijd
alles vers en zelfgemaakt

VEGETARISCH
Vegetarische saté
knolselderie | groentecurry | rijst | gemarineerd ei | atjar

MENU RESTAURANT OPDUIN

Gebakken portobello
linzensalade | witlof | geitenkaas | saus van groentefond en truffel

DE VOORGERECHTEN

Huisgemaakte bietenburger
gevuld met geitenkaas | walnoten | mayonaise van zeevenkel en zeekraal

We maken het u makkelijk, u hoeft niet meer vooraf te kiezen. Onze koks bereiden iedere
avond een uitgebreide selectie van heerlijke vaste klassiekers en dagelijks wisselende
seizoensgerechten. We nodigen u graag uit uw favoriete voorgerechtjes te gaan halen en te
genieten van alles wat het eiland te bieden heeft.

DE NAGERECHTEN

DE HOOFDGERECHTEN

Dessert van chocola
taartje | mousse | ijs | panna cotta

Gebakken zeebaarsfilet
kokkels | mosselen | saus van tomatensalsa

Aardbeiendessert
soepje van aardbeien en rabarber | vanille ijs | slagroom

In de oven gebakken heilbotfilet
rucolapesto | saus van bisque | Waddenzee garnalen

Hangop van Texelse biologische yoghurt
sorbetijs van zwarte bessen | sponge cake | hoornderring | fruit | duindoornsiroop

Gebakken zeewolffilet
gamba’s | zoete aardappelcrème | saus van witte wijn en prei

Fruitsalade
sorbetijs | coulis van duindoorn

Gebakken runderentrecote
kruiden-knoflookboter

Koffie met taart
van patisserie Holtkamp: champagne/frambozen, citroen/merengue of chocola

met gebakken eendenlever meerprijs 6,50
Gebakken runderbiefstuk
gebakken champignons | ui | zachte geitenkaas | saus met dragon en pepers

Kaas
kaasassortiment van internationale en Texelse kaassoorten

met gebakken eendenlever meerprijs 6,50
Texelse lamsschouder
op lage temperatuur gegaard | bitterbal van Alkmaarse gort en lamsstoofvlees
Gebakken biologische hoenderfilet
gekonfijte geplukte bout | truffel-roomsaus
Gekonfijte tamme eendenbout
met gebakken eendenborstfilet | saus van rode wijn, rozemarijn en rode pepertjes
BEACH FOOD
Hamburger van rundvlees
gebakken paddenstoelen | ui | spek | truffel mayonaise
Saté van varkenshaas
currygroente | rijst | gemarineerd ei | atjar
Gebakken Texelse lamskebab
tzatziki | friet | salade

3 gangen

44,-

|

2 gangen

37,-

|

1 gang

24,-

