Welkom in Restaurant Tempelhof

DRANKEN
Koffie
Espresso
Cappuccino
Wiener Melange
Latte macchiato
Irish Coffee
Thee
Malt bier per flesje
Tap bier vanaf
Texels Skuumkoppe per flesje
Frisdrank per glas vanaf
Vruchtendrank per glas v.a.
Binnenlands gedistilleerd v.a.
Buitenlands gedistilleerd v.a.
Likeur vanaf
Wijn per glas rood, wit of rosé

VOORGERECHTEN
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,10
2,20
2,20
2,40
2,45
6,25
2,00
2,60
2,10
3,75
2,00
2,20
2,20
4,20
4,20
3,25

Stokbrood met kruidenboter
Huisgemaakte soep van de dag
Callantsoger Uiensoep
met kaascroutons
Gebakken Camembert
met veenbessensaus geserveerd met
een saladegarnituur
Rundercarpaccio
bestrooid met oude kaas, geroosterde
pijnboompitjes en bijpassende dressing

HOOFDGERECHTEN VLEES
€ 4,50
€ 4,25
€ 4,50
€ 8,00
€ 10,50

HOOFDGERECHTEN VIS
PASTA & PIZZA
Gebakken kibbeling
met ravigotesaus
Zijper vispotje
Voor de liefhebber verschillende
soorten vis in een romige
kreeftensaus uit de oven

€ 14,50
€ 19,95

Bovenstaande gerechten worden geserveerd
met salade en frites

Penne Bolognese
Rundergehakt in tomatensaus en
Parmezaanse kaas
Pizza Shoarma
met champignons, paprika, rode ui,
olijvenen knoflooksaus
Pizza Tonijn
met rode ui en olijven

Pizza Margherita

€ 10,50
€ 11,50
€ 10,75

€ 7,50

Saté Tempelhof
€ 17,50
Royale spies van malse kipfilet
met gegrilde ananas en pindasaus
Klassieke Wienerschnitzel
€ 15,25
Krokante schnitzel van de varkensribfilet
Boerenschnitzel
€ 16,75
met een garnituur van gebakken spekjes,
uitjes en Champignons
€ 9,95 Klassieker op een bedje van sla ruim
Schnitzel du Chef
€ 17,95
Belegd met champignons, paprika,
ui en tomatensaus gegratineerd
met Goudse kaas
XXL Frikandel (250 gram) speciaal € 14,25
Kip Kerrie
€ 16,25
Tranches kipfilet met ananas in
kerriesaus
Varkenshaas op z’n lekkerst
€ 19,95
Gewoon de hele gebakken varkenshaas
met ouderwets lekkere champignonroomsaus
Stoofpotje van Texels lamsvlees
€ 20,95
Naar een oud geheim Texels recept
Spareribs
€ 20,95
Voor de liefhebber onze wereldberoemde
spareribs, geserveerd met 2 sausjes
Wieringerweide kogelbiefstuk
€ 20,95
Malse gerijpte biefstuk 200 gram, naar
keuze geserveerd met
champignonroomsaus of pepersaus
Wieringerweide kogelbiefstuk
€ 20,95
Malse gerijpte biefstuk 200 gram
geserveerd met gebakken champignons
en ui
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met
salade en frites

Tomaat en kaas

Pizza Funghi

€ 8,50

Tomaat kaas en champignons

Pizza Salami

NAGERECHTEN
€ 8,50

Tomaat kaas en salami

Pizza Hawaï

€ 8,95

Tomaat kaas ananas en ham

KINDERMENU’S
Kinderpannenkoek

€ 4,95

Frikandel
Patatjes, appelmoes en fritessaus
Kroket
Patatjes, appelmoes en fritessaus
Kip nuggets
Patatjes, appelmoes en fritessaus
Halve schnitzel
Patatjes, appelmoes en fritessaus
Vissticks
Patatjes, appelmoes en fritessaus

€ 5,75
€ 5,75

VEGETARISCHE GERECHTEN

€ 6,25

Vegetarische Tomatengroentesoep € 4,25
Gebakken Camembert
€ 16,50

€ 7,50
€ 7,50

Coupe boeren vanille roomijs
Met aardbeiensaus en slagroom
Dame Blanche
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus
en slagroom
Cassata
3 smaken Italiaans ijs met slagroom
Parfait
Chocolade en sinaasappelparfait
met slagroom
Kinderijsje
Geserveerd in een leuke dierenbeker
die je als je weer thuis bent ook kan
gebruiken

€ 5,00
€ 5,75
€ 6,00
€ 6,00
€ 3,95

Krokant gebakken camembert
met veenbessen saus

Vegetarische Schnitzel

€ 16,50

Schnitzel van soja met gebakken champignons
en uitjes

Bovenstaande 2 gerechten worden geserveerd met
salade en frites

SPECIALE KOFFIE

Wij wensen u smakelijk eten

FREE

Irish koffie
Tia Maria koffie
Ameretto koffie
Baileys koffie
Grand Marnier koffie
Kiss of Fire

€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25

