
ONZE WIJNEN 

Principato 
Chardonnay, Italië 

Laroche Viognier 
Viognier, Frankrijk 

Wit 

Arbos Pinot Grigio organic 
Pinot grigio, Italië 

Les Romanes 
Roussane / grenache , 
Frankrijk 

Schloss 'Gobelsburger' 
Grüner veltliner, Oostenrijk 

Wild Rock 
Sauvignon blanc, 
Nieuw-Zeeland 

5,- per glas, 
25,- per fles 

6,- per glas, 
29,- per fles 

6,- per glas, 
30,- per fles 

33,- per fles 

34,- per fles 

7,- per glas, 
35,- per fles 

Stone barn 40, - per fles 
Chardonnay/ viognier, Amerika 

Sancerre 40, - per fles 
Frankrijk 

Chablis 56,- per fles 

Rood 
5,- per glas, 
25,- per fles 

6,- per glas, 
28,- per fles 

31,- per fles 

6,- per glas, 
32,- per fles 

6,- per glas, 
32, - per fles 

36,- per fles 

43,- per fles 

49,- per fles 

57, - per fles 

Frankrijk 
59, - per fles 

Montagny ler Cru 
Chardonnay, Frankrijk 

60,- per fles 

Principato 
Cabernet sauvignon / Merlot 
Italië 

Chiloé 
Cabernet sauvignon, Chili 

Vincente Gandia 
Petit verdot, Spanje 

Coto Vintage Rioja Crianza 
Tempranillo, Spanje 

Couveys Pinot Noir 
Pinot noir, Frankrijk 

Leyda 
Merlot, Chili 

Fleurie la Madone 
Gamay, Frankrijk 

Museum Real Reserva 
Tempranillo, Spanje

Pascal Jolivet Sancerre 
Pinot noir, Frankrijk 

Peyrelongue 
Merlot / Cabernet franc, 
Cabernet sauvignon, Frankrijk 

Mousserend 
Cava MVSA 
Macabeo 
Spanje 

9,- per glas, 
16,- per 1/2 fles, 32,- per fles 

Taittinger champagne 
Frankrijk 

Rosé 

67, - per fles 

Le pive gris 5,- per glas, 
Grenache gris/ grenache noir 28,- per fles 
merlot / cabernet franc, Frankrijk 

Coto vintage rosado 
Granacha tinta / tempranillo, 
Spanje 

28, - per fles 

Querciabella Chianti Classica 67, - per fles 
Sangiovese , Italië 

Dessertwijn 
Valdespino Moscatel Promesa 
Moscatel de alejiandria , Spanje 

5,- per gias, ·, 

Valdespino Pedro Ximenez 
El canadado, Spanje 
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RESTAURANT OPDUIN 

- • • NAGERECHTEN
Crème brulée 10,-

vers fruit en notenijs van Texelse boerderij de Novalishoeve

For chocolate lovers 10,-
chocolademousse, chocoladetaartje en stracciatella ijs van  

Texelse boerderij de Novalishoeve

Island tasting 10,-
fruitsalade met hangop van Texelse duindoornyoghurt en bosvruchtenijs van  

Texelse boerderij de Novalishoeve

Coffee and pie 10,-
van patisserie Holtkamp, in de smaken:

Champagne / framboos, Citroen / meringue, Chocola

Cheese selection 10,-
selectie van internationale en Texelse kazen



VIS

25,-

Sliptong 
op de graat gebakken, 3 stuks, zelf nog fileren

Kabeljauwfilet 
met kokkels, Waddenzeegarnalen en een saus van dopererwten

Zeebaarsfilet 
mosselen in tomatensalsa

Bouillabaisse 
Marseille vissoep met diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren  

met rouille en stokbrood

Mosselen, klassiek 
mosselkruiden, groente en witte wijn

Mosselen, op z’n Texels 
gedroogde lamsworst, zilte kruidenmix en Texels Skuumkoppe

Fruits de mer 
diverse koude schaal- en schelpdieren; mosselen, kokkels, vongole, Noordzeekrab, 

Waddenzeegarnalen om zelf te pellen, zeewiersalade, gamba’s, langoustine en een oester 
Extra oester 4,-

 
Fruits de mer ‘The Hamptons’ 

diverse koude schaal- en schelpdieren; mosselen, kokkels, vongole, Noordzeekrab, 
Waddenzeegarnalen om zelf te pellen, zeewiersalade, 2 oesters p.p.,  

langoustines, gamba’s, halve kreeft p.p 
1 persoon 50,- (toeslag bij 3-gangen menu 25,-) 

2 personen 90,- (toeslag bij 3-gangen menu 20,- p.p.) 
Extra oester 4,-

Seafood platter 28,-  
(toeslag bij 3-gangen menu 3,-) 

diverse soorten vis en schaaldieren van de bakplaat; sliptong,  
gamba, kabeljauw, zeebaarsfilet, kokkels en mosselen in tomatensaus

Gamba’s (6 stuks) 32,-  
(toeslag bij 3-gangen menu 7,-) 

in de schaal gebakken en gemarineerd in knoflookolie met gegrilde citroen,  
geroosterde stokbrood en zeewier-knoflook mayonaise

Gebakken Noordzeetong 500 gram 50,-  
(toeslag bij 3-gangen menu 25,-)

Gebakken kreeft 50,-  
(toeslag bij 3-gangen menu 25,-)

Fish & chips 
Lekkerbekjes 18,- 

Kibbeling 13,-

Texelse oesters 
4,- per stuk

3 GANGEN DINER 45,-

DE VOORGERECHTEN

16,-

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.

VLEES

25,-

Runderentrecote 
met romige pepersaus

Gesmoorde Texelse weide lamsschouder 
een huisgemaakte lamsbitterbal en knoflook-tijmsaus

Runderbiefstuk 
geitenkaas, duindoornchutney en rozemarijnsaus 

Met gebakken eendenlever 7,50

BEACH FOOD

18,-

Varkenshaas saté 
frites en salade

Beach burger 
keuze uit vegetarisch, veganistisch, vis en  

rund met frites en salade

VEGANISTISCH

19,-

Around the world
couscous, groentecurry, falafel in tomatensalsa, gestoomd broodje  

met in teriyaki saus gemarineerde oats

Veggie lentil bowl
gebakken courgettes, linzen, in Vadouvan gemarineerde prei, groene asperges, gegrilde 
witlof en gebakken Eringy (koningsoesterzwam) met saus van bospaddenstoelenfond

OM EXTRA BIJ TE BESTELLEN
7,50 per twee personen

Groene asperges met ei en hollandaisesaus
 

Geroosterde groentemix

Onze filosofie: Lekker eten, uitgebreide keuze,  
zo veel mogelijk lokale producten en altijd  

alles vers en zelfgemaakt.


