VOORWOORD
Van ‘noodcamping’ tot 5 sterren Vakantiepark De Krim, de geschiedenis van De Krim:
Het toerisme op Texel begon in de jaren vijftig zich flink te ontwikkelen rond het dorp De Koog.
In de pas in 1835 ingepolderde Noordkop bleef de economische activiteit beperkt tot landbouw en
veeteelt. Het postvervoer per vlet naar Vlieland bood bijvoorbeeld alleen maar werk aan de schipper en zijn maat. De bewoners in de Noordkop van het eiland zagen echter snel in dat ‘gasten’ geld
in het laatje konden brengen. Toen de gemeente Texel dan ook grond ging verkopen aan overkantse projectontwikkelaars kwamen ze in actie.
In 1969 namen 24 bewoners van De Cocksdorp het initiatief om een echt Texelse camping op te
starten. Met moeite wisten ze een startkapitaal van ca. 400.000 gulden bij elkaar te sprokkelen.
Daarmee was de oprichting van de N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim, een kampeerterrein van
10 hectare, in 1970 een feit.
De ene aandeelhouder bouwde sanitaire units, de ander vervulde de rol van beheerder. De derde
was directeur en vele dorpsgenoten hielpen met hand- en spandiensten mee om de camping vorm
te geven.
In de jaren ervoor had de camping al als noodcamping gefunctioneerd. Maar van de inventaris
resteerde echter weinig meer dan een hamer, een nijptang en een kantoortje!
Toch kwamen de eerste gasten vrij snel, vooral zij die een hond meenamen, omdat die op andere
Texelse campings nauwelijks werden toegelaten. Door de lage prijzen en geringe regels was de
camping al snel bij jongeren populair. Dat zorgde enerzijds wel voor omzet maar anderzijds voor
overlast.
De aandeelhouders en oprichters van de De Krim besloten gezamenlijk af te zien van dividenduitkering. Zo konden ze het geld gebruiken voor verdere ontwikkelingen en uitbreidingen. Vanaf 1980
werd een tweede deel camping ingeplant en ingezaaid. Dankzij veel promotie van De Krim en Texel
bleven de gasten toestromen naar de Noordkop van het eiland. En daarmee groeide ook de werkgelegenheid op dit deel van het eiland.
In 1985 volgde een tweede grote stap. Een geheel nieuwe entree en een centrum werd in gebruik
genomen. Het kampeerterrein was inmiddels 32 ha groot en ook stonden er inmiddels een zestigtal
stacaravans op het kampeerterrein.
Een overkantse projectontwikkelaar zag kansen in de bouw van bungalows. En met een grote campagne werden in 1986 de eerste perceeltjes grond verkocht aan zo’n 140 particuliere eigenaren.
Deze ontwikkeling bood De Krim de kans om een zwembad te realiseren én het bedrijf het gehele
jaar open te houden. Daarmee werd dan ook voldaan aan één van de doelstellingen van de N.V.,
een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de Noordkop.
De verkoop van bungalows zette goed door en in een zevental jaren werden in totaal 500 bungalows gebouwd. In 1990 werd het binnenzwembad in gebruik genomen en in 1995 opende het multifunctionele gebouw ’t Paviljoen. Hierna volgde in 1997 de opening van de golfbaan.
Op De Krim zelf werden steeds meer interne voorzieningen gerealiseerd. Ook het kampeerterrein
werd in kwalitatieve zin opgewaardeerd, met beter en moderner sanitair en prettiger kampeerplekjes, een ontwikkeling die nog steeds in gang is.
Vanaf 2003 werd een start gemaakt met een rigoureuze vernieuwing van park en faciliteiten. Na de
opening van het Kinderspeelparadijs kreeg het hele centrum een nieuwe uitstraling. Nieuwe chalets
met sauna of twee badkamers boden de gasten vernieuwende accommodaties. De realisatie van
30 familievilla’s in 2009 maakt het scala aan overnachtingsmogelijkheden compleet.
En de aandeelhouders? Zij zijn nog immer apetrots op hun ‘noodcamping’.
Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie voedselintolerantie. Wij verzoeken u voordat u uw gerechten besteld duidelijk uw allergieën of
intoleranties kenbaar te maken aan onze bediening.

Kom gezellig “JUTTEREN”met het hele gezin
In een speciale jutterspan bereidt u zelf uw ‘maaltje’.
Varieer naar keuze met vlees, vis en groente. Verder geniet u onbeperkt van een
saladebuffet, koude sauzen, frieten en stokbrood met kruidenboter.

Reserveren gewenst. Vanaf 2 personen.
Volwassenen 21,50 p.p. Kinderen ( 4 t/m 12 jr. ) 10,50 p.p.

HIGH TEA en HIGH WINE
Bijzondere momenten vragen om iets anders
of u nu houdt van een lekker kopje thee of een goed glas wijn.
Bij De Krim kunt u met familie en vrienden genieten van onze High Tea of High Wine!

HIGH TEA

HIGH WINE

Bestaande uit onbeperkt thee van
Ronnefeldt en koffie van Beukenhorst,
bouillon shooter, luxe sandwiches,
wraps, diverse warme en koude hapjes,
fruitsalade en diverse petit fours.

U wordt ontvangen met
een glas heerlijke bubbels, waarna
twee spannende wijnen geserveerd
worden vergezeld door heerlijke warme
en koude hapjes.

Minimaal 1 dag van te voren reserveren.
Vanaf 2 personen 19,50 p.p.
Kinderen ( 4 t/m 12 jr. ) 9,75 p.p.

Minimaal 1 dag van tevoren reserveren.
Vanaf 2 personen 22,50 p.p.

ONTBIJTBUFFET
Dagelijks van 9:00 tot 11:00 uur.
Begin de dag met ons uitgebreide ontbijtbuffet met ruime keuze uit
diverse broodjes, vleeswaren, zoetigheden, kaas, melk, vruchtensappen, thee en koffie.
Gewenst vooraf te reserveren: volwassenen 13,50 en kinderen ( 4 t/m 12 jr. ) 6,75

VOORGERECHTEN
MENUKAART
VOORGERECHTEN

STARTERS

Om alvast lekker te beginnen!
Stokbrood
4,50
kruidenboter					
Krim brooddipper
kruidenboter | aioli | pesto

6,50
	

Hollandse garnalen kroketjes
7,50
paprika coulis | 5 stuks				
		
Charcuterie	
9,00
selectie van diverse vleeswaren			
			
Nacho’s
7,00
zure room | guacamole			

Iberico ribfingers	
mais tortilla | coleslaw | bbq saus


10,00

Rundercarpaccio	
10,50
rucola | Texelse oude kaas |
truffeldressing | pijnboompitten
Gamba pannetje
pittige gamba’s | knoflook | toast

10,00

Vis Bonbon
Texelse garnalen | gerookte zalm |
mango | avocado

10,50

KRIM PLATTER
Voorgerecht voor 2 personen
17,50
Laat u verrassen door verschillende warme en koude voorgerechten.

SOEPEN

SALADES
4,50

Tom kha kai
kippendij | sereh | kokos | taugé

5,00

Mosterdsoep
TX garnalen

5,50



Tomatensoep
pestoroom

		
Ceasar salade
kip | bacon | ei | croutons |
ansjovis | Parmezaanse kaas

KLEIN GROOT
8,75
12,75

Geitenkaas salade
8,75
geitenkaas | walnoten | honing |
tomaat | komkommer

12,75

Ossenhaas salade
ossenhaaspuntjes | paprika |
taugé | bbq saus

14,00

10,00

APERITIEVEN Tip: Gin-Tonic
V2C Orange Dutch Dry Gin Fever Tree Tonic | sinaasappel

Hendrick’s Gin Fever Tree Tonic | komkommer | limoen

Rutte Selery Gin Fever Tree Tonic | limoen | munt
		
TX Gin Texelse TX Gin | Fever Tree Ginger Ale | limoen | munt

7,50
8,00
9,50
9,50

SPECIALS

HOOFDGERECHTEN
VLEESGERECHTEN
Sate van kippendijen
atjar | pindasaus | kroepoek

VISGERECHTEN
16,50



Schnitzel

15,50

Lady steak
kleine tournedos

16,50


Tournedos

22,50

Texels lamsstoof
19,50
lamsstoofpot | pilav rijst | Texelse Vuurbaak
Mixed grill

biefstuk | kipfilet | varkenshaas

18,50

USA-burger

rund | tomaat | sla | bacon | ui |
kaas | BBQ saus

16,50

Spare ribs

piri piri saus | coleslaw

18,50

Sliptong
16,50
2 stuks | ravigottesaus

Sliptong
21,50
3 stuks | ravigottesaus

Visspies
18,50
zalm | gamba’s | zwaardvis

Zalmfilet

17,50
krokantje van zalm | limoen | dragonsaus

PASTAGERECHTEN
Spaghetti bolognese 
14,50
Parmezaanse kaas	
Pasta Gamba’s
tomaten-pestosaus 

16,50

VEGETARISCH
Groentecurry 
kokosrijst | naanbrood
Vegetarische quiche
mozzarella spies | tomatensaus

SAUZEN

pepersaus, champignonroomsaus,
stroganoffsaus of roquefortsaus

BIJGERECHTEN

gebakken champignons en/of ui
3,25

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
warme groenten, salade, frites en Brander mayonaise.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

15,00

 15,00

3,25

PIZZA’S en PANNENKOEKEN
PIZZA’S
			
Margherita
tomatensaus | kaas

KLEIN
5,00

GROOT
7,50

Pepperoni
tomatensaus | salami | kaas

5,75

8,75

Hawaï 		
tomatensaus | ananas | ham | kaas

5,75

8,75

Quattro Stagioni
tomatensaus | salami | artisjok | paprika | champignons | ham |kaas

6,50

9,75

Tonijn 		
tomatensaus | tonijn | ui | kaas

5,75

8,75

Shoarma 		
tomatensaus | kip shoarma | knoflooksaus

5,75

8,75

Tre formaggi
tomatensaus | mozzarella | gorgonzola | brie

5,75

8,75

Tricolore
tomatensaus | crème fraiche | basilicum | ui | mozzarella | olijven | tomaat

6,50

9,75

KLEIN
4,50
5,00
5,00
5,00

GROOT
5,50
6,00
6,00
6,00

PANNENKOEKEN
			
Naturel 		
Spek 		
Kaas 		
Appel 		

KINDERKAART
VOORGERECHTEN
Tomatensoep

3,00

Iberico ribfingers
mais tortilla | coleslaw			

4,50

Kipsalade

4,00

HOOFDGERECHTEN
Twee saté stokjes
frites | satésaus | kroepoek		
		
Frikandel 
frites | appelmoes 		
		

6,50

Kroket
frites | appelmoes
Kipnugget
frites | appelmoes

5,00

5,00

		
5,00


Zalm filet

9,00

Spaghetti bolognese	
Parmezaanse kaas

7,00

Poffertjes
roomboter | poedersuiker

5,00

Pannenkoek naturel 
spek, appel of kaas 

4,50
0,50

EXTRA BIJ TE BESTELLEN

Schaaltje komkommer of tomaat

Heeft u een allergie? Meld het ons!

3,25

NAGERECHTEN
NAGERECHTEN
Tiramisu
traditioneel | vanille ijs

6,50

Sorbet
3 smaken sorbetijs | fruit | slagroom

7,00

Dame blanche
3 bollen vanille ijs | warme chocoladesaus | slagroom

6,00

Chocolade dessert De Krim
Lopende chocoladecake | vanille ijs | slagroom

7,50

Cheese cake
frambozen | limoen ijs | slagroom

7,50

Panna cotta van aardbei
met een aardbeien topping | aardbeien ijs

7,00

Texelse kaasplank
mosterd kaas | wezenparel kaas | brandnetel kaas |
oude kaas | grove mosterd | mango chutney

7,00

Appeltaart	
vanillesaus | kaneelijs | slagroom

6,00

KINDER NAGERECHTEN
Dame Blanche 
vanille ijs / warme chocoladesaus

3,50

Schatkistje

3,00

Joris Jutter 
smurfen ijs | aardbeien ijs | spekjes | slagroom

3,00


DRANKENKAART
KOFFIE-THEE-CHOCO
Koffie 				
Cappuccino				
Koffie verkeerd				
Latte macchiato				
Espresso				
Espresso macchiato				
Thee van Ronnefeldt				
Verse munt thee				
Verse gember thee				
Warme chocomel				
Warme chocomel met slagroom 3,00

SPECIALS ALCOHOLHOUDEND
2,10
2,40
2,60
2,60
2,10
2,10
2,10
3,00
3,00
2,50

Beukenhorst Koffiebranderij
Koffie met een vertrouwde smaak.
Deze koffiebranderij bestaat al
sinds 1784. In dat jaar vestigde Albert
Beukenhorst zich in Winterswijk als
koffiebrander en koffieleverancier.
De ervaring met het koffiebranden,
die wij de afgelopen eeuwen hebben
opgedaan is terug te proeven in onze
koffie. Nog altijd branden wij de beste
Arabica koffiebonen door middel van
het traditionele trommelsysteem. De
koffiebonen krijgen daardoor de tijd
een goede smaak te ontwikkelen met
behoud van de zo belangrijke aroma’s.

3,25
3,25
3,25

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,50

FRISDRANKEN
Coca Cola | Coca Cola Zero			
Fanta Orange				
Fanta Cassis				
Sprite				
Fuze Tea Sparkling				
Fuze Tea Green | fuze Tea Peach			
Rivella				
Finley Tonic | finley Bitter Lemon			
Finley Ginger Ale				
Finley Mojito				
Apfelschorle				
Limonade				
Kan Limonade				

2,00
2,00
2,25
2,00
2,25
2,50
2,50
2,25
2,25
2,75
2,50
0,95
5,50

AA Drink				
Red bull				

2,50
3,95

ZUIVEL / SAPPEN
Melk | Fristi				
Chocomel				
Appelsap				
Verse Jus d`orange				
Tomatensap				




LATTE SPECIAL
Latte apple pie				
Latte Caramel				
Latte Hazelnoot				

Jutter Coffee Jutter
Irish Coffee Ierse whisky
French Coffe Grand Marnier
Italian Coffee Amaretto
Spanisch Coffee Licor 43
Latte macchiato Licor 43 kaneel

2,00
2,25
2,00
3,00
3,25

BRONWATER

Chaudfontaine still / sparkling	
Chaudfontaine 1L still / sparkling

2,00
5,50

DRANKENKAART
JENEVERS
Rutte Jonge jenever				
Rutte Oude graan jenever			
Rutte Genever single Oat			

COGNACS
2,65
2,65
3.00

Distilleerderij Rutte en Zn
Al sinds 1872 distilleert Rutte jenevers.
Dat gebeurt vandaag de dag nog
op dezelfde wijze, “met passie voor
ambacht”. Er worden geen smaak- of
kleurstoffen gebruikt.

BINNENLANDS
Koornwyn				
Berenburg 				
Vieux				
Jägermeister				
Texels jutterje				
Strender stropertje				

3,00
2,65
2,65
2,65
2,50
2,50

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

RUM
Bacardi Carta Blanca				
Bacardi Oakheart 				
Bacardi Carta Negra				

6,50
5,00
5,50
5,75
5,00

WHISKY’S
Jameson		
Jack Daniel’s
Tennessee		
Ballantine’s
Blended		
Glenkinchie
Single Malt 12y		
The Glenlivet
Single Malt Reserve 15 y
Singleton
Single Malt 12 y		
Laphroaig
Single Malt 10 y		

IRL

4,75

USA

4,75

SCH

4,25

SCH

6,00

SCH

6,50

SCH

6,00

SCH

6,00

OVERIGE GEDISTILLEERD

LIKEUREN
Baileys				
Cointreau				
Dom benedictine				
Amaretto				
Drambuie				
Tia maria				
Likeur 43				
Limoncello				

Remy Martin VS				
Courvoisier VS				
Martel VSOP				
Armagnac				
Bunsel Calvados				

3,65
3,65
3,65

Vodka 				
Ouzo 12 				
Pernod 				
Tequila 				
Sambucca 				
Grappa 				
Ramazzotti 				
Safari 				
Passoã 				
Malibu 				
Pisang Ambon 				
Blue Curaçao 				
Apfelkorn 				

3,65
3,25
3,25
4,25
4,25
4,25
4,25
3,25
3,75
3,75
3,25
3,25
2,95

BIERKAART
BIEREN VAN ‘T VAT
Heineken

SPECIAAL BIEREN

Alc. 5%

22 cl

2,20

		
			
Heineken ice cold
Alc. 5%
			
Texels Skuumkoppe
Alc. 6%

25 cl
50 cl
25 cl
50 cl
30 cl
50 cl

2,55
5,10
2,85
5,70
3,75
6,00

SEIZOENSBIER

Vraag ons gerust naar het seizoensbier van de tap

Heineken Pilsener
Amstel Pilsener

FLES
Alc. 5%
Alc. 5%

30 cl
30 cl

2,95
2,95

TEXELSE BIEREN OP FLES

Texels Goudkoppe

Alc. 6%

3,95

Hoppig blond bier, volle romige smaak en een zacht
bittere afdronk.

Texels Eyerlander

Alc. 5,5%

3,95

Texels Tripel

Alc. 8,5%

3,95

Moutig amberbier, met een verrassend frisse smaak.
Zwaar blond bier, een kenmerkend zoetje en
hopbitterheid in de afdronk.

Texels Seumerfeugel

Alc. 3,9%

3,95

Een dortlessend tarwebier dankzij de combinatie
van frisse citrus en een verrassende, lichtzilte
afdronk door de zeekraal.

Texels Vuurbaak

Alc. 5,5%

3,95

In de stijl van Ierse Red Ale, fruitig met een zachtbitterre afdronk. Gebrouwen ter gelegenheid van
het 150-jarige bestaan van de Texelse vuurtoren.
Exclusief verkrijgbaar op ons eiland.

Alc. 2%
Alc. 4,6%
Alc. 5,9%
Alc. 4%
Alc. 4%

2,95
4,95
4,25
2,95
3,75

Alc. 5%
Alc. 5%
Alc. 4,5%
Alc. 7,4%
Alc. 4,5%

3,50
3,50
3,50
3,95
3,25

CIDER

Jillz Original
Jillz Raspberry
Apple Bandit Juicy Apple
Stassen Cidre Brut
Old Mout Kiwi & Lime

Alc. 6,8%

3,95

Affligem Dubbel

Alc. 6,8%

3,95

Westmalle Tripel

Alc. 9,5%

4,50

Karmeliet Tripel

Alc. 8,4%

4,50

Abdijbier. Volle droge smaak, afdronk is zacht en
hopbitterig.

Een donker Abdijbier. Licht kruidig, zachte lichtzoetige
afdronk.
Een goudblonde trappist. Droog, kruidig en
lichtbitter.

Een goud- tot bronskleurig trappist met een romige
schuimkraag. Met kruiden en een fruitig karkater
dat evolueert tot een mild bittere afdronk.

Achel Bruin
Alc. 8%
5,75
Een stevige body moutzoet, karamel, fruitig.
Diepbruin trappistenbier van hoge gisting.
Rochefort Trappist 8

Alc. 9,2%

6,25

Duvel

Alc. 8,5%

3,95

Brand IPA Sesion

Alc. 3,5%

3,75

Lagunitas IPA

Alc. 6,2%

5,25

Brand Imperator

Alc. 6,5%

3,75

Brugse Zot Blond

Alc. 6%

4,95

Brugse Zot Dubbel

Alc. 7,5%

5,25

Met een mooie balans in fruitigheid en bitterheid.
Fris goudblond. Fruitig, hopkarakter.

Fruitig en citrusachtige karakter.
Aromatich hoppig met een zachte bitterheid

Toegankelijke IPA, hoppig karakter met tonen van
tropische citrus. En een licht bittere afdronk

Nederlandse eerste speciaal bier uit 1949. Een
amberkleurige bier, met een milde maar krachtige
rijke moutsmaken en een niet overheersende
hopbitterheid.
Goudblond. Fruitig, fris en kruidig.

Robijnrood. Tonen van amandel en chocolade.

TRENDY

Amstel Radler
Corona
Desperados
Wieckse Rosé
Mort Subite Kriek

Affligem Blond

ALCOHOLVRIJ

Heineken
Amstel Radler
Brand Weizen
Jillz Original

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2,95
2,95
2,95
3,50

