ONZE WIJNEN

Rood

Wit
Principato

5,- per glas,
25,- per fles

Laroche Viognier

6,- per glas,
29,- per fles

Arbos Pinot Grigio organic
Pinot grigio, Italië

6,- per glas,
30,- per fles

Les Romanes

33,- per fles

Chardonnay, Italië
Viognier, Frankrijk

Roussane / grenache ,
Frankrijk

Principato

5,- per glas,
25,- per fles

Chiloé

Cabernet sauvignon, Chili

6,- per glas,
28,- per fles

Vincente Gandia

31,- per fles

Coto Vintage Rioja Crianza

6,- per glas,
32,- per fles

Cabernet sauvignon / Merlot
Italië

Petit verdot, Spanje

Tempranillo, Spanje

Schloss 'Gobelsburger'

34,- per fles

Couveys Pinot Noir
Pinot noir, Frankrijk

6,- per glas,
32,- per fles

Wild Rock

7,- per glas,
35,- per fles

Leyda

36,- per fles

Fleurie la Madone

43,- per fles

Museum Real Reserva

49,- per fles

Pascal Jolivet Sancerre

57,- per fles

Peyrelongue

59,- per fles

Querciabella Chianti Classica

67,- per fles

Grüner veltliner, Oostenrijk

Sauvignon blanc,
Nieuw-Zeeland

Stone barn

Chardonnay/ viognier, Amerika

Sancerre
Frankrijk

Chablis

Merlot, Chili

40,- per fles

Gamay, Frankrijk

40,- per fles

Tempranillo, Spanje
Pinot noir, Frankrijk

56,- per fles

Frankrijk

Montagny ler Cru

Chardonnay, Frankrijk

Merlot / Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Frankrijk

60,- per fles

Mousserend
Cava MVSA

Macabeo
Spanje
Frankrijk

.

67, - per fles

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

Coto vintage rosado

Granacha tinta / tempranillo,
Spanje
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Sangiovese , Italië

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

Taittinger champagne
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28,- per fles
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Dessertwijn
Valdespino Moscatel Promesa

Moscatel de alejiandria , Spanje

Valdespino Pedro Ximenez
El canadado, Spanje

5,- per gias, ·,
,

6,- per glas; ·
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RESTAURANT OPDUIN

Onze filosofie: Lekker eten, uitgebreide keuze,
zo veel mogelijk lokale producten en altijd alles
vers en zelfgemaakt.

BEACH FOOD
Hamburger van rundvlees
gebakken paddenstoelen | ui | spek | truffelmayonaise
Saté van varkenshaas
currygroente | rijst | gemarineerd ei | atjar

DE VOORGERECHTEN
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 HOOFDGERECHTEN
Gebakken zeebaarsfilet
kokkels | mosselen | saus van tomatensalsa
Heilbotfilet in de oven gebakken
rucolapesto | saus van bisque | Waddenzeegarnalen

Gebakken Texelse lamskebab
tzatziki | friet | salade

VEGETARISCH
Vegetarische saté
knolselderij | groentecurry | rijst | gemarineerd ei | atjar
Gebakken portobello
linzensalade | witlof | geitenkaas | saus van
groentefond en truffel
Huisgemaakte bietenburger
gevuld met geitenkaas | walnoten | mayonaise
van zeevenkel en zeekraal

Gebakken zeewolffilet
gamba’s | zoete aardappelcrème | saus van witte wijn en prei
Gebakken runderentrecote
kruiden-knoflookboter

DE NAGERECHTEN

Met gebakken eendenlever (meerprijs 6,50)

Dessert van chocolade
taartje | mousse | ijs | panna cotta

Gebakken runderbiefstuk
gebakken champignons | ui | zachte geitenkaas | saus met dragon en pepers
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

Dessert van seizoensfruit
soepje van seizoensfruit en rabarber |
vanille ijs | slagroom
Hangop van Texelse biologische yoghurt
sorbetijs van zwarte bessen | sponge cake |
hoornderring | fruit | duindoornsiroop
Fruitsalade
sorbetijs | coulis van duindoorn
Koffie met taart
van patisserie Holtkamp: champagne/frambozen,
citroen/merengue of chocolade
Kaas
kaasassortiment van internationale
en Texelse kaassoorten

3 gangen 44,- | 2 gangen 37,- | 1 gang 24,-

