Lunchkaart
vanaf 12:00 uur tot 16:00 uur

Soep
Soep van het moment
met wit of bruin brood en zeekraalboter

€ 6.5

Belegde broodjes
Keuze uit een wit of donker brood

Banh Mi * licht pittig
varkenshaas, komkommer, radijs, wortelsalade, Sriracha saus

€ 8.5

Baba ganoush *
aubergine, maïs, groene asperges, sla, rode ui

€ 7.5

Rosbief
sla, truﬀelmayonaise, tomaat, rode ui, komkommer

€ 8.5

Gezond
€8
ham, kaas van Wezenspyk, ei, sla, komkommer, tomaat, rode ui, mayonaise
Gerookte zalm
honing mosterd dressing, zoetzure komkommer, avocado

€9

Clubsandwich
€ 9.5
gebakken kip, avocado, tomaat, salade, uitgebakken spek en wasabimayonaise
Texelse kroketten op brood
twee kroketten van Peek met mosterd. Keuze uit:
- rundvlees
- Waddenzee garnalen
Tosti
met ham, kaas van Wezenspyk en tomatenketchup

€8
€9
€6

Lunchkaart
vanaf 12:00 uur tot 16:00 uur

Salades
Caesar
kip, Parmezaanse kaas, uitgebakken spek. ei en een klassieke dressing

€ 15

Chefs Special
salade van de dag gemaakt door de chef

dagprijs

Freaky milkshakes
Aardbei
aardbei, slagroom, een donut, lolly en gekleurde spikkels

€7

Banaan
€7
banaan, slagroom, Oreo koekjes, muﬃn, Lion crunch en choco spikkels

Desserts
Zomerse sorbet
citroen, peer en meloen sorbet met verse gemarineerde aardbeien

€ 6,5

Cheesecake
frambozen coulis, choco schotsen en slagroom

€7

Heeft u een allergie of vragen over allergenen? Vertel het ons, we helpen u graag
verder

Dinerkaart
Graag bestellen voor 17.00 uur aan de receptie

Om te beginnen
Desem brood
zeekraalboter en twee wisselende smeersels

€6

Soep van het moment
regelmatig wisselende soep van het seizoen

€ 6.5

Pijlstaart inktvis
warm geserveerd met paprika crème, tomaten kaviaar en zoetzure komkommer

€9

Baba ganoush
paarse bloemkool, komkommer, granaatappel en dip-croutons

€ 8.5

Steak tartaar
augurk, kappertjes, ui, truﬀelmayonaise en kwartelei

€ 9,5

Hoofdgerechten
Runder tournedos
met crème van doperwt, cantharellen en saus van dragon

€ 24

Lamsrack
Texels lamsvlees met crème van gepofte ui en saus van gerookte tijm

€ 23,5

Roodbaars
crème van artisjok, Waddenzee kokkels en citroenschuim

€ 22

Portobello burger
geitenkaas en spinazie burger, tomaat, walnoot, zoetzure komkommer

€ 18,5

Pasta met Waddenzee kokkels
verse tagliatelle met saus van witte wijn, zeekraal, ui en rode peper

€ 19.5

Dagspecial dagprijs
variërend vis of vlees, vraag naar de dagspecial bij een van onze collega’s
Caesar salade
romaine sla, kip, ei, gebakken spek, parmezaanse kaas en klassieke dressing

€ 15

Alle hoofdgerechten, (m.u.v. salades) worden geserveerd met rustieke friet en salade

Desserts
Cheesecake
amandel, choco schotsen, frambozen coulis, mango sorbet, slagroom

€ 7.5

Lava cake
witte chocolade, aardbeien sorbet, vanilleschuim, citroen, slagroom

€7

Zomerse Sorbet
3 soorten sorbetijs, vers fruit, slagroom

€ 6.5

Texelse bonbons
van de Texelse chocolaterie geserveerd met koﬃe of thee

€ 7,5

Crème Brulee
vanille, triple sec, bruine suiker

€7

Heeft u een allergie of vragen over allergenen? Vertel het ons, we helpen u graag verder

