NAGERECHTEN
ˋ
ˆ ˊ met witte chocolade
Creme
brulee

7

Dame Blanche

6

Cheesecake

met chocoladesaus

met vruchtencoulis

Schaaltje lekkers
Sorbet

voor 2 personen

3 bollen ijs, vers fruit en slagroom

Kaasplankje

5,50
7,50
7,50

voor 2 personen
12,
Goed in combinatie met een port of Pedro Ximenez sherry!

Kinderijsje

50

4,50

Of kijk in onze ijsjesvriezer

BORREL
Broodplank

5

Brood met diverse smeersels

Luxe tapasplank

21,50

Portie oude kaas

6,50

( mogelijk)
Combinatie van al onze hapjes

Portie extra oude Beemster kaas, met vijgenconfituur

Kaasplank

voor 2 personen
Een variatie van verschillende kazen, met roggebrood
en vijgenconfituur

Kaastengels

MENU

12,50

8

7 stuks

Bitterballen

6,50

Van Dobben, 8 stuks

Bittergarnituur

8

Gemengd, 10 stuks

Nacho's

7,50

Met gesmolten kaas en diverse dips

Olijven met feta kaas

4,50

www.beachclubtexel.nl

ONTBIJT

De gehele dag te bestellen:

Tot 12.00 uur

Healthy yoghurt bowl

8

Vers fruit / biologische muesli / yoghurt

VOORGERECHTEN
Broodplank

Beachclub kids-ontbijt

7

( mogelijk)
Fristi, Chocomel of verse jus / sneetje brood / divers zoet beleg

De gehele dag te bestellen:

HOOFDGERECHTEN
5

Voor 2 personen

12,50

Rundercarpaccio
Parmezaan / pijnboompitjes / pestodressing

Beachclub ontbijt

14

(

mogelijk)
Verse jus / koffie of thee / bio brood /
diverse soorten beleg / spek / ei

Carpaccio van biet

Broodje warme beenham

8

Beenham / brie / honing-mosterdsaus

8

Hummus / avocado / kiemgroenten

Broodje gerookte zalm

9,50
9,50

Carpaccio / Parmezaan / pijnboompitjes / pestodressing

9,50
8

mogelijk)

(

Kroepoek / satésaus / gebakken uitjes

Beachclub burger

18

Bio brood / 100% rundvlees burger / kaas /
spek / augurk / tomaat / nacho's

18

20,50

Zalm
Filet met huisgemaakte kruidenroomkaas

14,50

Caesar salade

18,50

Enchilada
Diverse lekkernijen opgerold in een torilla
met tacosaus en kaas

13,50

Tonijnsalade

Schol

500 gram
In roomboter gebakken, met dille en citroen

10,50

Tonijnsalade / paprika / kappertjes

5

mogelijk)

Tosti brie

6

Brie / honing / walnoten

Kibbeling

12,50

Veggie salade

Huisgemaakte tonijnsalade / paprika / kappertjes

Kip / bacon / sla / tomaat / avocado

Tosti ham/kaas

17,50

Bio broodje / burger van de Vegetarische Slager /
kaas / augurk / tomaat / nacho's

Kip / spek / ansjovis / Parmezaan

Broodje carpaccio

(
2 stuks, op brood

SALADES
Geitenkaas / appel / bietjes / noten

Zalm / avocado / eitje

Broodje tonijnsalade

19,50

Finger licking good!

Beachclub veggieburger

Geserveerd met brood

Broodje hummus

Kroketten

5,50

Huisgemaakt

Tot 17.00 uur

Beachclubsandwich

Spareribs
,
Sate

Biet / appel / geitenkaas

Pomodorisoep

LUNCH

9,

50

Al onze hoofdgerechten worden
geserveerd met frieten en salade

50

12,

KINDERMENU'S

Specials van het moment

Geserveerd met frietjes, salade en appelmoes

Zie ons krijtbord.

,
Sate

9,

Kibbeling

9,50

Spareribs

9,50

Pasta

Tomatensaus / geraspte kaas

Poffertjes

Met poedersuiker

50

50

7,

4,50

Groepen, feesten
of bruiloften?
Vraag naar onze mogelijkheden!

Met friet en salade

 beachclubtexel

= Vegetarisch

Heeft u een allergie? Meld het ons!

19,50

