TEXELSE LIKEUREN
JUTTERTJE
Een kruidenbitter naar geheim Texels recept

STRANDLOPERTJE
Zachte karamellikeur met een frisse bite van
groene appel en een vleugje zoete gember.
“Iên te langer dot je kiekt, iên te mooier dot ’t wordt.”

TESSELTJE
Is wat milder door een laag alcoholpercentage. Met amandel,
kruidnagel, kaneel en een frisse hint van citrus in de afdronk

TESSELSCHADE KRUIDENLIKEUR
Kruidige likeur gemaakt volgens recept uit de VOC-tijd,
met smaaktonen van amandel, kruidnagel en kaneel

TESSELSCHADE KRUIDENBITTER
Is (hart)verwarmend en stoer. Met als belangrijkste
smaaktonen: sinaasappelschil, laurier en kruidnagel.
Een beetje peperig en net zoet genoeg

TESSELSCHADE KOFFIELIKEUR
Deze heerlijke, op ambachtelijke wijze getrokken likeur
is op basis van brandewijn. De smaak van gebrande
koffiebonen en kandij geeft een aangename kruidigheid.

TEXELSE DUIT
Texelse Rumpunch. Onder het mom van “Met een
goed glas rum, kun je alle zeeën bevaren.”

TEXELSE ADVOCAAT
Zacht en romig. Gemaakt volgens oud Texels recept
van eigeel, amandelbrandewijn, cognac en vanille

vanaf

2,75

DESSERT

ZOET EN KAAS
TWEE BOLLEN VANILLEROOMIJS

SPECIALE KOFFIES
4,75

Naar keuze geserveerd met chocolade,
cassiscoulis, Texelse advocaat of Texelse boerenjongens

IRISH
TIA MARIA
BAILEYS

CHOCOLADE + 0,50

AMARETTO

CASSISCOULIS + 0,50

GRAND MARNIER
FRANGELICO

TEXELSE ADVOCAAT + 1,50

D.O.M. BENEDICTINE

TEXELSE BOERENJONGENS + 1,50

TEXELSE JUTTER

LEMON CHEESECAKE

8
Uit eigen keuken met coulis van cassis
en een bolletje cassis-sorbetijs
Limoncello
6,50

PARFAIT VAN STRANDLOPERTJE

Geserveerd met een mooie toef echte slagroom!
vanaf

9,50

Met espuma van kastanje, granité van bruine
rum en gekarameliseerde peer
Strandlopertje
3

COCONUT BEACH 9,25
Chocoladekokosnoot gevuld met een mousse van witte
chocolade en Malibu, in Licor 43 gemarineerde ananas, ananasijs,
geserveerd op een strandje van havermoutcrumble
Velenosi Querciantica Visciole
7,25
MARTINI ESPRESSO

9,50
Cocktail van wodka, Tia Maria en vers
gezette espresso, ijskoud geshaket

7,95

KOFFIE / THEE / ESPRESSO
CAPPUCCINO / KOFFIE VERKEERD
LATTE MACCHIATO
CARAMEL COFFEE SPECIAL
Geserveerd met iets lekkers
vanaf

2,95

BONBONS

WILL MAKE YOU GO CHOCOLATE

8,50

Chocolade truffeltaart van 70% pure chocolade
Velenosi Querciantica Visciole
7,25

6,25

Om extra te genieten hebben wij een mooie selectie van
drie soorten Texelse bonbons, waaronder onze
befaamde Smulpot bonbon! Lekker voor bij de koffie en
thee of om mee naar huis te nemen.

APPELTAART

7,50
Boerenappeltaart met bolletje roomijs en slagroom
Domaine Beaulieu Gros Manseng Moelleux
6,25

PLANKJE VAN DE KAASBOER

13

Diverse soorten kaas van Texel en de overkant
met vijgenjam, nootjes en kletzenbrood
Graham’s 10 Year old Tawny Port
8,50

HEEFT U EEN ALLERGIE?
Meld het ons, wellicht kunnen wij hier dan rekening mee houden.

Wir haben auch Deutschsprachige Menukarten!

DIGESTIEVEN
Voor bij of na de koffie

SINGLE MALT WHISKEY’S

vanaf 7,50

COGNAC /
ARMAGNAC / CALVADOS

vanaf 6

Wij nodigen u graag uit om onze collectie whiskey’s en
cognacs te komen bekijken aan de bar en uw keuze te maken

