KOUDE EN WARME VOORGERECHTEN
geserveerd met toast
RUNDERCARPACCIO, dun gesneden huis gemarineerde biefstuk
€ 10,25
met pijnboompitten, Rustiek kaas van Wezenspyk, balsamico mayo
STEAKTARTAAR VAN BIEFSTUK, met kwartelei en truffelmayonaise € 10,25
BONBON VAN ZALM, huisgerookt, gevuld met waddengarnalen,
€ 10,50
Kappertjes, wakame, mosterd-basilicum dressing
GEROOKTE GANZENBORST, met crumble van hazelnoot en karamel, € 10,50
zoetzure rode peper en balsamico glacé
SALADE VAN DE CHEF, kippendijen, bacon, appel,
€ 9,25
sla, Rustiek kaas van Wezenspyk en caesardressing (lauwwarm)
CHAMPIGNONS UIT DE OVEN, knoflook, room en gegratineerd
€ 9,25
met Texelse kaas van Wezenspyk
FETA TAARTJE VAN BLADERDEEG, met rode ui, olijventapenade
€ 9,75
PROEVERIJ DE ROG van 3, 4 of 5 gerechtjes. U heeft de keuze uit:
rundercarpaccio; ganzenborst; gerookte zalm; waddengarnalen; feta taartje;
soepje naar keuze; champignons uit de oven;
gemarineerde kippendijen
3 gerechtjes: € 10,25 4 gerechtjes: € 13,25 5 gerechtjes: € 16,25

BROOD EN SOEPEN
VERS AFGEBAKKEN BROOD, met diverse smeersels
TOMATENSOEP, geserveerd met crème fraîche en brood
UIENSOEP, met een gegratineerd kaasbroodje van Wezenspyk
SOEP VARIA, regelmatig wisselende soep, vraag ernaar!

€
€
€
€

5,75
5,25
5,50
5,50

VEGETARISCHE GERECHTEN
geserveerd met een frisse groene salade
HUISGEMAAKTE KAASFONDUE, Gruyère en Emmentaler,
peperkaas van Wezenspyk, witte wijn, brood en groenten
GROENTENSPIESJES, champignons, courgette, pompoen,
zoete aardappel, afgelakt met curry olie en frietjes
GEPOFTE BIETJES, met zilveruitjes, zoete aardappel, gesmolten
gorgonzola, blauwe bessen, balsamico en frietjes

€ 19,25
€ 17,75
€ 17,25

MAALTIJDSALADES MET BROOD
TEXELSE SALADE, met Texelse kaas, gemarineerde kippendijen,
bacon, appel, eitje, amandel en mosterd-basilicum dressing
SALADE MET HUISGEROOKTE ZALM, Tataki kruiden, wakame,
mierikswortelmayonaise en thümbrood
SALADE VARIA, wisselende dag salade
U kunt deze salades ook als voorgerecht bestellen

€ 15,75
€ 15,75
€ 15,75
€ 9,50

VISGERECHTEN
met groenten, rauwkost en frites of krieltjes in de schil
GEGRILDE ZALMFILET, met een appel-witte wijnsaus en
Tataki kruiden
KABELJAUW ROLLETJES, omwikkeld met spek, een mousseline
van zoete aardappel en pompoen
GEBAKKEN TONG UIT DE NOORDZEE, 3 sliptongetjes
naturel gebakken in boter. Een delicatesse onder de vis.
SPECIALITEIT DE ROG, dagelijks wisselend hoofdgerecht van
vlees of vis
TIP!
Als u wilt kunt u bij bovenstaande gerechten extra bestellen:
POFAARDAPPEL, geserveerd met roomkaas

€ 22,00
€ 23,00
€ 23,25
dagprijs

€ 3,95

In onze keuken wordt met alle allergenen gewerkt, ondanks dat wij hier met zorg
mee omgaan kunnen onze gerechten sporen van deze allergenen bevatten.

VLEESGERECHTEN
geserveerd met een frisse salade
LAMSCURRY, met verschillende groenten, geserveerd met rijst

€ 19,75

VLEESGERECHTEN
met groenten, rauwkost en frites of krieltjes in de schil
AMBACHTELIJKE HAMBURGER, 100% Texels rundvlees,
€ 17,25
Italiaanse bol, knapperige bacon, champignons, tomaat
sla en pittige mayonaise
SATÉ VAN VARKENSHAAS, huis gemarineerde varkenshaas
met satésaus en kroepoek

€ 18,00

LAMSVLEESTRIO, lamskoteletjes, lamshaasjes en lamsbiefstukjes
geserveerd met rode port cranberrysaus

€ 24,75

TOURNEDOS GEGRILD OF GEBAKKEN, deze biefstuk van de haas
is goed te combineren met één van de onderstaande sauzen
of garnituren

€ 25,75

SPECIALITEIT DE ROG, steeds wisselend hoofdgerecht van
vlees of vis

dagprijs

Tip: Als u wilt, kunt u bij bovenstaande gerechten extra bestellen:
GARNITUUR ‘DU CHEF’, gebakken ui, tomaat en spek (aanrader!!!)
PEPERROOMSAUS
BLAUWSCHIMMELKAASSAUS
CHAMPIGNONROOMSAUS
CHAMPIGNONS EN UIEN, gebakken met een vleugje knoflook
POFAARDAPPEL, geserveerd met roomkaas
RIJST

€
€
€
€
€
€
€

4,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,95
3,25

In onze keuken wordt met alle allergenen gewerkt, ondanks dat wij hier
met zorg mee omgaan kunnen onze gerechten sporen van deze
allergenen bevatten.

HUISGEMAAKTE NAGERECHTEN
PROEVERIJ VAN DE CHEF, laat je heerlijk verrassen!

€ 9,50

LAUWWARME BROWNIE, vanille-ijs en witte chocolade-karamel saus € 6,75
CRÈME BRÛLÉE, een heerlijk klassiek dessert met vanille en slagroom € 6,25
HEMELSE MODDER, boterkoek, chocolade schotsen, chocolademousse

€ 6,75

CHOCOLADE TRIO, hemelse modder, brownie en mint-chocolade
parfait

€ 6,75

DULCE DE LECHE PANNA COTTA, met koffie crumble

€ 6,75

DIVERSE IJSCOMBINATIES MET SLAGROOM
DAME BLANCHE, vanille-ijs met warme chocoladesaus

€ 5,25

VANILLE-IJS, met advocaat en/of boerenjongens

€ 5,75

TWEE BOLLETJES VANILLE-IJS , met slagroom

€ 3,75

KINDERIJSJE , een schatkistje voor de allerkleinsten onder ons

€ 3,50

DIVERSE KOFFIEDESSERTS
TESSELSE KOFFIE (JUTTERTJE)
IRISH COFFEE (PADDY)
FRENCH COFFEE (GRAND MARNIER)
DOM KOFFIE (DOM BÉNÉDICTINE)
ITALIAN COFFEE (AMARETTO) SPANISH COFFEE (TIA MARIA)
KAASPLANKJE
DESSERTWIJN

€
€
€
€
€
€

5,70
6,50
6,50
6,50
6,50
8,25

FRITES, SNACKS EN KLEINE GERECHTEN
FRITES
KROKET
FRIKANDEL
FRIKANDEL SPECIAAL
KAASSOUFFLÉ
LOEMPIA MET PIKANTE SAUS

€
€
€
€
€
€

2,75
2,50
2,50
2,75
2,50
4,50

PORTIE FRITES MET EEN KROKET OF FRIKANDEL
PORTIE FRITES MET EEN FRIKANDEL SPECIAAL
PORTIE FRITES MET EEN KAASSOUFFLÉ
PORTIE FRITES MET EEN LOEMPIA EN PIKANTE SAUS

€
€
€
€

5,25
5,75
5,25
7,25

TWEE KROKETTEN, met 2 sneetjes witbrood en mosterd
€ 5,50
TWEE FRIKANDELLEN, met 2 sneetjes witbrood
€ 5,50
SHOARMA, met een pitabroodje en knoflooksaus
€ 10,25
SHOARMA, met friet, een pitabroodje en knoflooksaus
€ 12,75
BROODJE HAMBURGER MET FRITES (plate)
€ 14,75
100% Texelse rundvlees, Italiaanse bol, knapperige bacon, champignons,
tomaat, sla en pittige mayonaise
SAUZEN
MAYONAISE, TOMATENKETCHUP, CURRY, CHILISAUS
KNOFLOOKSAUS, SPECIAALSAUS, SATÉSAUS, OORLOG
APPELMOES

€ 0,50
€ 1,00
€ 1,00

VOOR DE KLEINTJES
SATÉ, met pindasaus, frites en appelmoes
FRIKANDEL OF KROKET, met frites en appelmoes
KIPNUGGETS, 4 stuks met frites en appelmoes
PANNENKOEK, met poedersuiker en stroop
KIPPENDIJEN, met frites en appelmoes

€
€
€
€

9,75
5,75
5,75
4,75

€ 7,25

LUNCH GERECHTEN:
(OP DEZE PAGINA TOT 17:00 UUR!)
(In overleg met de keuken eventueel ook ná 17:00 uur te bestellen)
DIVERSE BROODJES
U kunt kiezen tussen ITALIAANSE BOL OF WALDKORN BOL
BROODJE, belegd met ham of kaas
€
BROODJE TEXELSE KAAS, belegd met kaas van Wezenspyk
€
BROODJE ‘GEZOND’, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei
€
BROODJE CARPACCIO, dun gesneden biefstuk en balsamico mayo
€
BROODJE GEROOKTE ZALM, met mierikswortel mayonaise en sla
€

4,50
5,50
6,25
9,25
8,25

DIVERSE BROODJES (WARM)
U kunt kiezen tussen ITALIAANSE BOL OF WALDKORN BOL
BROODJE BLT, bacon, sla, tomaat en mayonaise
€
BROODJE PIKANTE KIP, kippendijen, sla chilisaus en gesmolten kaas €
BROODJE “DE ROG”, met ham, kaas, tomaat, ui en oregano
€
TWEE KROKETTEN, twee witte boterhammen en mosterd
€
TWEE FRIKANDELLEN, twee witte boterhammen
€

7,50
8,25
7,50
5,50
5,50

TOSTI’S, UITSMIJTERS, OMELETTEN
TOSTI met ham/kaas
TOSTI TOMAAT, met ham/kaas/tomaat

€ 3,25
€ 3,75

UITSMIJTER HAM OF KAAS, twee witte boterhammen en drie eieren
UITSMIJTER SPEK, twee witte boterhammen en drie eieren
UITSMIJTER SPEK EN KAAS, twee witte boterhammen en drie eieren
OMELET NATUREL, met twee witte boterhammen
OMELET KAAS OF HAM, met twee witte boterhammen
BOERENOMELET, met champignons, ham, boerengroenten en kaas

€
€
€
€
€
€

SOEPEN
TOMATENSOEP geserveerd met stokbrood
UIENSOEP met een gegratineerd kaasbroodje
SOEP VARIA regelmatig wisselende soep, vraag ernaar!

€ 5,25
€ 5,50
€ 5,50

7,25
7,25
7,50
6,25
7,25
8,25

