
 

 VOORGERECHTEN  

  

RUNDERCARPACCIO, dungesneden huis gemarineerde biefstuk   

met pijnboompitten, Rustiek kaas van Wezenspyk en balsamico-mayo     12 

 

SURF EN TURF, een combinatie van buikspek en gebakken      13 

gamba’s met bosui en Okonomiyaki saus (zoete Japanse BBQ-saus)    

  

 V CHAMPIGNONS UIT DE OVEN met knoflook, room, gegratineerd   9 

met Texelse kaas van Wezenspyk 

 

V EIGENGEBAKKEN WAFEL VAN RODE BIET met fetakaas en walnoten    11 

 

 V VERS AFGEBAKKEN BROOD met diverse smeersels  6 

 

 V HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP met crème fraîche en brood   7 

 

SOEP VAN DE DAG met brood   7 

 

PROEVERIJ DE ROG van 3, 4 of 5 gerechtjes 
 
U heeft de keuze uit: 

rundercarpaccio; buikspek; gamba; kippendijen; soepje naar keuze;  

champignons uit de oven; bietenwafel 
 

3 gerechtjes: 13 - 4 gerechtjes: 15 - 5 gerechtjes: 17 
 

ν = vegetarisch 

 
 



HOOFDGERECHTEN 
 

met rode koolsalade en friet of krieltjes in de schil 

 

GEBAKKEN ZEEBAARSFILET met peterselie-basilicum olie, groenten  25            

 

GEBAKKEN TONG UIT DE NOORDZEE, 2 sliptongetjes naturel gebakken  

in boter     26 

Supplement 1 sliptong   6 

 

AMBACHTELIJKE HAMBURGER, 100% Texels rundvlees,   
rustiekbol, knapperige bacon, ui, tomaat, sla 

en sriracha-mayonaise (supplement  kaas € 1)  19 

 

  V CHAMPIGNON BURGER, met pijnboompitten, rustiek kaas van  

Wezenspyk, truffelmayonaise en frites                                                            20 

 

SATÉ VAN VARKENSHAAS, huis gemarineerde varkenshaas  

met satésaus, zoetzuur en kroepoek   20 

 

LAMSVLEES TRIO, lamskoteletjes, lamshaasjes en lamsbiefstukjes,   

met seizoen groenten en een honing-tijm saus   25 

 

RUMPSTEAK (200 gram), rundvlees van de dikke   

lende, geserveerd met een jus en seizoen groenten  25 

 

SPECIALITEIT DE ROG, wisselend hoofdgerecht van vlees of vis dagprijs 
 

 

 

 



 met een frisse groene salade 

 

V  HUISGEMAAKTE KAASFONDUE, Gruyère en Emmentaler,       

peperkaas van Wezenspyk, witte wijn, brood en groenten      20  

 

V  SURINAAMSE ROTI, met gemarineerde peasmaker,                                   

massala aardappeltjes, rotiplaat en sperziebonen      20 

 

PASTA DIABLO, rigatoni met knoflook gamba’s, gegrilde groenten,      

gepofte tomaat en madame Jeanette  (**pittig**)      20 

 

MOULES FRITES, gekookte mosselen met friet en sausjes 
*op basis van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt*   24 

 

RUNDERSTOOF MET TEXELS BIER, met groenten en friet  24  

   

V vegetarisch 

 

 
In onze keuken wordt met alle allergenen gewerkt, ondanks dat wij hier met zorg mee omgaan 
kunnen onze gerechten sporen van deze allergenen bevatten. Vraag naar onze allergenenkaart  
en breng ons bij het bestellen altijd op de hoogte.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 MAALTIJDSALADES (met brood) 

TEXELSE SALADE met Texelse kaas, gemarineerde kippendijen,    

bacon, appel, eitje, amandel en mosterd-basilicum dressing     17 

 

WISSELENDE SALADE met seizoensproducten of verrassende  

combinaties  17  

 

U kunt deze salades ook als voorgerecht bestellen  11  

 

 

VOOR DE KLEINTJES 

RUNDERCARPACCIO met pijnboompitten, kaas en balsamico-mayo  7 

 

V  TOMATENSOEPJE met een broodje  4 

 

BROODJE HAMBURGER met friet en appelmoes  10 

 

SATÉ met pindasaus, friet en appelmoes  10  

 

FRIKANDEL, KIPNUGGETS OF KROKET met friet en appelmoes   6 

 

V  PANNENKOEK met poedersuiker en stroop   5  

 

KIPPENDIJEN met friet en appelmoes   7 

 

PASTA met bolognesesaus en geraspte kaas   6 

 

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



    

 

 

NAGERECHTEN 

CRÈME BRÛLÉE met vanille en slagroom  7 

 

HUISGEMAAKTE BROWNIE, uit de oven met vanille-ijs,          8 

karamelsaus en slagroom                                                                                                         

 

KAASPLANKJE met vijgenchutney       9 

Lekker met dessertwijn        6 

 

DAME BLANCHE met vanille-ijs, warme chocoladesaus en 
 slagroom                                                                                                       6 

VANILLE-IJS met advocaat en/of boerenjongens en slagroom   7 

 

TWEE BOLLETJES VANILLE-IJS met slagroom    4 

 

KINDERIJSJE, een schatkistje voor de allerkleinsten   3 

 

DIVERSE KOFFIEDESSERTS 
MET SLAGROOM 

TESSELSE KOFFIE (JUTTERTJE)   6 

IRISH COFFEE (JAMESON)   8 

FRENCH COFFEE (GRAND MARNIER)   8  

DOM KOFFIE (DOM BÉNÉDICTINE)   8  

ITALIAN COFFEE (AMARETTO)                                                                  7  

SPANISH COFFEE (TIA MARIA)   7 
 
 


