
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

10,-

Texelse hangop 
van yoghurt van de Novalishoeve, duindoorn en bosvruchtenijs

Chocolade dessert 
ijs, mousse, panna cotta en crumble

Verfrissend ijsdessert 
fruit, smoothie en ijs

Koffie met taart 
van patisserie Holtkamp, in de smaken 

Champagne/framboos 

citroen/meringue 

chocola

Kaas 
selectie van internationale en wadden kazen

TEXELSE PRODUCENTEN

Ellen van Straaten: (zilte) groenten en kruiden uit de moestuin

Slager Goënga: lamsvlees, rundvlees en waddenspecialiteiten

Visspecialist van der Star: vis, schaal en schelpdieren

Boer Lap: frites, aardappels en gedroogde bonen

Kaasboerderij Wezenspyk: diverse kaassoorten

Zorgboerderij Novalishoeve: zuurdesem brood, zuivel, ijs, kaas, groenten en kruiden

Kearcher: Texelse koolzaadolie

Slager Ott: Texels rundvlees en Texels vleeswaren

Bakker Timmer: brood 

Boer Keijzer: asperges

Waddendelicatessen: jam, duindoorn, mosterd, azijn en olie 

Annette van Ruitenberg: Waddengastronomie



VIS

28,-

Sliptong 
op de graat gebakken, zelf nog fileren

Sea food 
kabeljauw met hollandaisesaus, Texels garnalenkroketje, mosselen,  

kokkels, krabkoekjes en rode poon met Texelse zeeslasaus

Fruits de mer uit de Wadden  
mosselen, kokkels, krabscharen, oesters, langoustines, garnalen

Oesters 
 (als het kan Texelse oesters) 

4,- per stuk

 

BEACHFOOD

20,-

Varkenshaas saté 
met gemarineerd ei, rijst en groenten in currysaus

Vegan saté 
van gemarineerde knolselderij met rijst en groenten in currysaus

Opduin burger 
van Texels rundvlees met een kaas-truffelsaus

Vegan burger 
met vegan kaas, vegan truffelmayonaise en warme saus van Texelse zeesla

Texelse frites 
met Texelse huisgemaakte zeeslamayonaise,  

duindoornketchup en zilte kruidenzout 

4,- 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons.

DE VOORGERECHTEN

18,-

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.

GROENTE

De gerechten zijn vegetarisch, op verzoek vegan en uit te breiden met een stukje vlees of vis

Groentebouillabaisse 
gebraden knolselderij, notencrumble, prei, tomaat en pittige paprikasalsa met zuurdesemcrostini 

21,- 
met gebakken Texelse rode poonfilet en kokkels 

28,-

Hummus 
van Friese zoete Kollumer erwt met vadouvan prei, gerijpte winterpeen, bloemkool,  

hazelnoten, cranberry’s en een bitterbal van Texelse kaas met kaviaar van Texelse mosterdzaadjes 

21,- 
met Texelse weidelamsschouder van Texelse slagerij Goënga 

28,-

Risotto 
van Oberkulmer Rotkornspelt uit Groningen met gemarineerde wortelrollade,  

groene asperges, gemarineerd ei, geraspte Texelse oude kaas en pesto van Texelse lamsoor 

21,- 
met gebakken en ‘pulled’ hoender van biologische boerderij uit de Flevopolder 

28,-

Zoete aardappelcrème met geroosterde Texelse oesterzwammen 
gepofte ui, oerbiet, bloemkool en zachte geitenkaas uit Friesland  

met een dressing van duindoorn en balsamico 

21,- 
met op lage temperatuur gegaarde en daarna gebakken Texelse runderprocureur 

28,-

‘Brandade’ met Texelse zilte aardappels en zeegroente 
papillotte gevuld met diverse groente, furikake (diverse soorten sesam en  

zeekruiden) en een pittige chutney van wortel en duindoorn 

21,- 
met kabeljauwfilet van Jan van der Star en een kroketje van Waddenzee garnalen 

28,-

Waddengastronomie: Lekker eten met zoveel mogelijk producten  

van Texel en andere waddenstreken. Als dit niet kan  

zoeken wij een duurzaam en biologisch alternatief.


