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Ontbijt 

Verwen ontbijt € 49,50 per 2 personen  

Een doos vol lekkernijen zoals verse broodjes, diverse soorten vleeswaren, diverse soorten kaas, 

zoetwaren, fruitsalade , vers gekookt eitje, prosecco, biologische jus d'orange en appelsap en zoete 

lekkernijen. 

 

Champagne ontbijt € 74,50 per 2 personen 

Een doos vol lekkernijen zoals verse broodjes, diverse soorten vleeswaren, diverse soorten kaas, 

zoetwaren, fruitsalade , vers gekookt eitje, champagne, biologische jus d'orange en appelsap, en 

zoete lekkernijen. 

 

Lunch 

Luxe broodjes (minimaal 10 broodjes per bezorging) 

Carpaccio rucola/pijnboompit/Parmezaan  € 4,50 

Gerookte zalm komkommer/rode ui/ mesclun  € 4,90 

Gerookte paling komkommer/sla  € 4,90 

Brie de meaux tomaat/rucola  € 4,50 

Gezond ham/kaas/tomaat/komkommer/ei  € 4,50 

Eiersalade groene kruiden/mayonaise  € 4,50 

Tonijn salade kapper/ui/groene kruiden  € 4,50 

Beenham honing mosterdsaus/mesclun € 4,50 

Oude kaas truffel mayo/tomaat/komkommer  € 4,50 

Texelse lamsham rucola/tomaat/rode ui  € 4,90 

Garnalen cocktail saus/rode ui/mesclun  € 5,50 

Baba ganoush tomaat/ rode ui/ rucola  € 4,50 
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Sandwiches/ kadet 

Ham € 2,50 

Kaas € 2,50 

Salami € 2,50 

Rosbief  € 2,50 

Gerookte zalm  € 3,05 

Lamsham  € 2,75 

Zoute haring  € 2,75 

 

Salades 

Huzarensalade  € 4,25 

Gegarneerd met gevulde eieren en diverse rauwkosten 

Luxe huzarensalade  € 10,50 

Met gevulde eieren, diverse koude vleessoorten en hapjes 

Vleesschotel  € 16,95 

Rundvleessalade, rijkelijk gegarneerd met een verscheidenheid  

aan koude vleessoorten, hapjes en rauwkost. 

Zalmsalade  € 5,75 

Gegarneerd met diverse rauwkost 

Luxe zalmsalade  € 12,00 

Gegarneerd met o.a.; zoute haring, gerookte paling en pepermakreel 

Visschotel  € 16,35 

Zalmsalade, rijkelijk gegarneerd met o.a. zoute haring, gerookte paling  

en pepermakreel 
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Soepen 

Tomatensoep  € 2,85 

Uiensoep  € 2,85 

Groente soep  € 2,85 

Kippensoep  € 2,85 

Mosterd soep  € 2,85 

Snert  € 3,25 

Champignon soep  € 2,85 

 

Wrap 

Carpaccio  € 4,00 

Baba ganouch  € 3,75 

Garnalen  € 5,50 

Gerookte zalm  € 4,90 

Lamsham  € 4,00 

Oude kaas  € 3,95 
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Diner 

Buffet 

Salade buffet eenvoudig 

keuze uit 4 salades met stokbrood en kruidenboter 

Salade buffet uitgebreid 

keuze uit 4 salades met brood en pesto, kruidenboter, tapenade en gevulde eieren. 

Eenvoudig koud buffet 

keuze uit 4 salades, gevulde eieren, zoute haring, brood met dips, diverse koude vleessoorten. 

 

Buffet 

Salade buffet eenvoudig € 16,50 

keuze uit 4 salades met stokbrood en kruidenboter  

salade buffet uitgebreid € 17,50 

keuze uit 4 salades met brood en pesto, kruidenboter,  

tapenade, gevulde eieren, crudite's 

Eenvoudig koud buffet € 18,50 

keuze uit 4 salades, gevulde eieren, zoute haring,  

brood met dips, diverse soorten koud Texels vlees, crudite's  

Koud buffet comfort € 18,50 

keuze uit 4 salades, gerookte makreel, gevulde eieren, zoute haring,  

diverse soorten koud vlees, fruit salade, kleine hapjes, brood en dips, crudite's 

Uitgebreid koud buffet € 23,50 

keuze uit 4 salades, gevulde eieren, tomaat gevuld met garnalen, gerookte  

vis soorten, verschillende soorten koud vlees, brood en dips, fruit salade  
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Standaard barbecue  
€ 16,50 per persoon 
 
Vers afgebakken stokbrood 
Kruidenboter 
 
Keuze uit 2 salades (zie 
onderstaand) 
 
Barbecue runderworst 
Gemarineerde drumstick 
Gemarineerde speklap 
Hamburger 
 
Knoflooksaus 
Cocktailsaus 

Uitgebreide barbecue  

€ 19,50 per persoon 
 
Vers afgebakken stokbrood 
Roomboter 
Kruidenboter 
 
Keuze uit 3 salades (zie 
onderstaand) 
 
Kippendij saté 
Biefstuk 
Hamburger 
Gemarineerde speklap  
Gemarineerde procureur 
Zalm pakketje 
 
Saté saus 
Knoflooksaus 
Cocktailsaus 
Sweet chili saus 
 

Luxe barbecue  

€ 22,50 per persoon 
 
Vers afgebakken stokbrood 
Roomboter 
Kruidenboter 
Tapenade 
 
Keuze uit 4 salades (zie 
onderstaand) 
 
Texelse entrecote 
Gemarineerde procureur 
Texelse lamskarbonade 
Kippendij saté 
Gamba spiesje 
Zalmpakketje 
 
Satésaus 
Knoflooksaus 
Cocktailsaus 
Sweet chilisaus 
Barbecue saus 

 

Uit onderstaande salades kunt u kiezen: 

Huzarensalade 

Mediterraanse pasta salade 

Groene bonen salade met rode ui, 

pijnboompitjes 

Aardappelsalade met crème fraiche en groene 

kruiden 

Griekse salade met feta en olijven 

Zalmsalade met avocado en bosui 

Waldorfsalade 

Rauwkost salade met ranch dressing 

Caesar salade met kip, spek en croutons 

Pasta salade met tonijn, rode ui en avocado 

Couscous salade met gedroogde tomaat en 

olijf 

Quinoa salade met feta en pittenmix 

Groene salade met honing mosterd dressing 

Krieltjes salade met spek en bosui 
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Warm buffet 

€ 16,50 
 
Brood met dips 
Crudite's met tzaziki 
Rauwkostsalade met ranch dressing 
Mediteraanse pasta salade 
Groene mesclun salade met honing mosterd 
dressing 
 
Gemengde groenten 
Aardappel gratin met bosui 
Kippendij filet met champignon saus 
Gestoofde kabeljauw met caponata saus 
Runder stoofpot van Texels rund 

Warm buffet Deluxe 

€ 19,50 
 
Brood met dips 
Crudite's met tzaziki 
Ceaser salade met spek en croutons 
Cous cous salade met gedroogde tomaat en olijf 
Groene bonen salade met rode ui en 
pijnboompitjes 
Rauwkostsalade met ranch dressing 
 
Gemengde groente 
Aardappel gratin met bosui 
Geroosterde krieltjes met rozemarijn 
Runder stoofpot van Texels rund 
Gebakken zalm met dille beurre blanc 
Zacht gegaarde lams procureur met doperwten 

 

 

Salade buffet  € 13,50 per persoon 
Keuze uit 4 salades met stokbrood en kruidenboter 
 
Saladebuffet uitgebreid  € 16,50 per persoon 
Keuze uit 4 salades met brood, pesto, kruidenboter, tapenade, gevulde eieren. 
 
Koud buffet  € 18,50 per persoon 

Keuze uit 4 salades, gevulde eieren, zoute haring, brood met dips en diverse koude vleessoorten. 

 

Koud buffet comfort  € 20,50 per persoon 

Keuze uit 4 salades, gerookte makreel, gevulde eieren zoute haring, diverse soorten koud vlees, fruit 

salade, kleine hapjes, brood en dips, crudite's 

 

Uitgebreid koud buffet  € 23,50 per persoon 

Keuze uit 4 salades, gevulde eieren, tomaat gevuld met garnalen, gerookte vis soorten, verschillende 

soorten koud vlees, brood en dips, fruit salade 
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Lente  

€ 23,50 
 

 brood met dips 

 crudite's met tzaziki 

 Groene asperge salade met ei en croutons 

 rauwkostsalade met ranch dressing 

 groene mesclun salade met honing mosterd 
dressing 

 asperge soep 
 

 zacht gegaarde lams procureur met 
doperwten 

 witte asperge met beenham en eiersaus 

 gemengde voorjaars groenten 

 geroosterde krieltjes met rozemarijn 

 zeebaars met antiboise saus 

 risotto met morielle en schapenkaas 

Zomer  

€ 24,50 
 

 brood met dips 

 crudite's met tzaziki 

 caesar salade met spek en croutons 

 bietensalade met crème fraiche en bosui 

 groene mesclun salade met honing mosterd 
dressing 

 tomatensoep 
 

 gemengde zomer groenten 

 gestoofde kabeljauw met caponata saus 

 geroosterde krieltjes met rozemarijn 

 lamstoofpot met champignon 

 Texelse aardappel rosti 

 risotto groene asperge en doperwt en 
schapenkaas 

  
Herfst 

€ 23,50 
 

 brood met dips 

 couscous salade met gedroogde tomaat en 
olijf 

 geroosterde pompoen salade met 
granaatappel 

  rauwkostsalade met ranch dressing 

 waldorfsalade 

 champignon soep 
 

 geroosterde herfst groenten 

 gekonfijte eenden bout met rode kool 

 aardappelgratin met bos ui 

 gebakken zalm met beurre blanc 

 geroosterde krieltjes met rozemarijn 

 paddenstoelen risotto met parmazaan 

Winter  

€ 26,50 
 

 brood met dips 

 quinoa salade met feta en pitten mix 

  rauwkostsalade met ranch dressing 

 aardappelsalade met crème fraise, groene 
kruiden 

 groene mesclun salade met honing mosterd 
dressing 

 knolselderij soep 
 

 geroosterde winter groenten 

 aardappelgratin met bos ui 

 gestoofde kabeljauw met mosterdsaus 

 herten stoofpot met wortel en rode ui 

 Texelse aardappel rosti 

 pompoen risotto met Texelse oude kaas 
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Klassiek  

€ 21,50 

 Brood en kruidenboter 

 Mesclun en dressings 

 Rauwkost en crudite's 

 Pasta salade met olijven, mozzarella en rode pesto 

 Quiche Lorraine met spek, ui en kaas 

 Gemengde groentes 

 Aardappel gratin met bosui en crème fraiche 

 Texelse aardappel rösti 

 Gebakken kipfilet met champignon roomsaus 

 Texelse runderstoofpot 

 Gebakken witvis met witte wijn roomsaus en dille 

 

Warme maaltijden 

Pasta 

€ 10,50  
 

 Spaghetti bolognese 

 Macaroni, ham, kaas en 
tomatensaus 

 Lasagne 

 Vegatarische lasagne 

 Mac and cheese 

Stamppot  

€ 10,50 
 

 Zuurkool met worst 

 Boerenkool met worst 

 Hutspot met speklap 

 Andijvie stampot gehakt 

 

Rijst 

Goulash met paprika en ui  € 10,50 

Kip-kerrie met prei en tomaat  € 10,50 

Chilli con carne  € 10,50 

Chilli sin carne  € 10,50 

Risotto paddenstoelen € 12,50 

Risotto groene asperge en doperwten  € 12,50 

Risotto zacht gegaard lamsvlees  € 13,50 
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Oosters 

Nasi, atjar, ei, kroepoek  € 10,50 

Bami, atjar, ei, kroepoek  € 10,50 

Kip saté met pindasaus per stokje (70 gram) € 3,00 

Varkenssaté met pindasaus per stokje (70 gram) € 3,00 

Spare ribs met salade en sauzen  € 14,75 

 

Stoofpotten 

Lamsstoofpot met kriel en seizoens groente  € 14,75 

Runder stoofpot met kriel en seizoens groente € 12,75 

Bonen stoofpot met seizoens groenten  € 11,75 

Hachee met aardappelpuree  € 12,75 

Visstoofpot met kriel en seizoens groenten  € 14,75 
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Kaas en worst 
per schaal van 40 stuks € 24,50 

 kaas blokjes, jong belegen, oud, komijn, wezenparel kaas 

 metworst 

 leverworst 

 ossenworst 

 droge worst 

 

Luxe hapje/ amuse  
per schaal van 40 stuks € 75,00  

 komkommer bootje met zalm 

 carpaccio bol 

 gamba spies 

 garnalen cocktail 

 paling tartaar met appel 

 cracker met geitenkaas, z/z groente 

 asperge in serrano ham, parmazaan 

 quiche met morilles en schapenkaas 

 quiche loraine 

 asperge met ei en truffel 

 crostinni kippenlever pate en compote 

 lam kofta's met yoghurt dip 

 steak tartaar 

 gazpacho 

 meloen met ham 
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High tea eenvoudig 
€ 17,00 pp 
 

 mini muffins 

 brownie 

 chocolade bonbons 

 bananen cake met witte chocolade 

 hartige scone's 

 clubsandwich zalm en tzaziki 

 crostinni met rosbief en pesto 

 clubsandwich lamsham 

High tea luxe  
€ 25,00 pp 
 

 macarons 

 brownie 

 chocolade truffels 

 worteltaart met boter citroen creme 

 gevulde soesjes met banketbakkers room 

 crostinni carpaccio met truffel en parmezaan 

 mini garnalen cocktail 

 clubsandwich met zalm en tzaziki 

 crostini met kippenlever pate en fruit 
compote 

 clubsandwich met lamsham 
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Eenvoudige desserts 

Vers fruit met banketbakkersroom  € 3,50 

Vers fruit salade  € 3,00 

Yoghurt met vruchten compote, granola  € 2,55 

Hang op met aardbeien en slagroom  € 4,50 

Aardbeien en slagroom  € 4,75 

Chocolade bavarois met slagroom  € 2,55 

Caramel pudding met slagroom  € 2,55 

 

Luxe desserts 

Citroencustard taartje met pistache  € 5,75 

Frambozen cheese cake met compote  € 5,75 

Worteltaart met boter citroen crème  € 5,50 

Monchou taart met kersen € 4,75 

Choclade mouse met aardbeien  € 4,75 

Mudpie met hangop  € 5,50 

Caramel cheese cake met compote  € 5,75 

Tiramisu  € 5,75 
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Picknick 
€ 10,75 per persoon 

Smoothie - luxe gevarieerde verse broodjes - broodbeleg; boter- jam - huisgemaakte eiersalade - 

zoetwaren - handfruit - muffin 

 

Picknick Luxe 
€ 17,00 per persoon 

Mango / sinaasappelsap - smoothie -thee - fles water - luxe gevarieerde verse broodjes - broodbeleg; 

boter- jam - huisgemaakte tonijnsalade – zoetwaren - wrap met gerookte kip – handfruit - 

komkommer- tomaatjes – muffin 
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Luxe gourmet  

Inclusief gourmetplaat. € 20,80 per persoon 

 Diverse soorten vlees 

 Champignons 

 Uiringen en paprika 

 Aardappelsalade 

 Rauwkostsalade 

 Verse fruitsalade 

 Coleslaw salad 

 Knoflooksaus 

 Barbecuesaus 

 Bosui creme fraiche saus 

 Diverse soorten brood 

 Kruidenboter 

 

Party 

Vraag naar de mogelijkheden voor het huren/boeken van 1 van onze foodtrucks,  

snackwagens, bbq's, blaster, airstreamer, party tent etc. 

 

Offerte op maat 

Vraag naar een offerte op maat voor bijvoorbeeld: 

 bruiloft 

 vergadering 

 verjaardag 

 condoleance 

 evenement 

 ook kunnen wij helpen met het zoeken van een 

 eventuele locatie 
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