Warme dranken
Koffie							2.50
Cafeïnevrije koffie					2.50
Koffie verkeerd						2.75
Espresso						2.00
Cappuccino						2.75
Latte Macchiato					2.95
Thee diverse smaken					2.00
(Onze medewerkers kunnen u al onze smaken opnoemen)
Verse muntthee					2.95
Warme chocomel					2.50
Warme chocomel met slagroom			
3.00
Warme chocomel met Malibu				
5.15
Warme chocomel, Malibu en slagroom		
5.65
Warme chocomel met rum				
5.15
Warme chocomel met rum en slagroom 		
5.65
Appelgebak				 		2.50
Appelgebak met slagroom		
		
3.00
Tompouce, banaan (of aardbei indien voorradig)
3.95
Koffie “Paal 28” (Tesselschade)			
5.00
Texelse koffie (Jutter)					5.00
French coffee (Grand Marnier)				
5.00
Irisch coffee (Ierse whisky)				
5.00
Calypso coffee (Tia Maria)				
5.00
Italian coffee (Amaretto)				5.00
(Uiteraard zijn andere variaties ook mogelijk)
Glühwein						3.50
Cognac grog						5.25
Rum grog						5.25

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

Frisdranken

per flesje 0.2 liter

Coca cola						2.95
Coca cola Zero						2.95
Sinas							2.95
Tonic							2.95
Cassis							2.95
Bitter lemon						2.95
Sprite							2.95
Mineraalwater met bubbels				2.95
Mineraalwater zonder bubbels			
2.95
Fuze ice tea						3.00
Fuze ice tea green					3.00
Rivella blauw						2.95
Appelsap						3.00
Chocomel						3.00
Fristi							3.00
Tomatensap						3.00
Druivensap rood					3.00
Jus d’orange (vers geperst)				
3.95
Melk							2.25
Karnemelk						2.25
Milkshake, diverse smaken klein/groot
(o.a. vanille, banaan, chocolade, aardbei)
Yoghurtshake, diverse smaken klein/groot
(o.a. vanille, banaan, chocolade, aardbei)

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

3.00/3.75
3.00/3.75

Bieren en wijnen
Bier van ‘t vat
Heineken 0.25 liter		
		
Heineken IJskoud 0.25 liter				
Pul Heineken 0.5 liter		
			
Affligem Dubbel		
			
Wieckse Witte 		
			
Skuumkoppe				
		
Texels seizoensbier		
			

2.95
3.00
5.50
4.00
3.75
3.95
3.95

Bier per fles
Heineken 0.0				
		
2.95
Palm					
		
3.00
Affligem tripel			
			
3.50
Corona					
		
4.50
Duvel					
4.50
Radler							3.00
Fruitesse, Liefmans					3.50		
					
Wijnen (zie achterin onze wijnkaart)
Sherry medium / dry			
		
3.25
Port wit / rood				
		
3.25
Vermouth wit / rood			
		
3.25
Hugo 							5.50
Kijk op onze tafelruiters naar de wijn van de maand!

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

Binnen- en buitenlands
gedistilleerd
Jonge jenever				
		
2.50
Oude jenever				
		
2.50
Bessenjenever				
		
2.50
Aperol							6.50
Licor 43						3.25
Korenwijn				
		
2.30
Vieux					
		
2.25
Juttertje					
2.50
Tesselschade				
		
2.50
Berenburg				
		
2.25
Apfelkorn				
		
2.25
Jägermeißter				
		
2.30
Fernet Branca				
		
2.75
Campari				
		
3.00
Sambuca				
		
3.00
Pernod					
		
3.00
Gin-Tonic, Bombay, Hendrick’s of Texel Gin
8.00
Wodka					
		
3.00
Bailey’s					
		
3.00
Malibu					
		
3.00
Amaretto				
		
3.00
Southern Comfort			
		
3.00
Cointreau				
		
3.00
Tia Maria				
		
3.00
Grand Marnier				
		
3.25
Drambuie				
		
3.25
Rum wit Bacardi				
3.00
Rum bruin 				
		
3.00
Armagnac				
		
3.95
Calvados				
		
3.95
Diverse whisk(e)y’s vanaf			
4.50
Diverse cognac’s vanaf		
		
4.50
(vraag onze medewerkers naar de diverse soorten whiskey en cognac)
Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

Snacks en broodjes
Patat							2.75
Mayonnaise, ketchup of currysaus			
0.75
Pindasaus of knoflooksaus				1.00
Speciaalsaus						1.00
Kroket							2.75
Frikadel						2.75
Kaassoufflé						2.75
Loempia						6.00
Kipjuweeltjes (6 stuks)					5.75
Portie bitterballen (8 stuks)				
4.75
Portie Bourgondische bitterballen (8 stuks)		
8.50
Portie minisnacks (8 stuks)				
4.75
Broodje kroket						4.00
Broodje frikadel					4.00
Broodje Hollandse garnalen				8.50
Stokbroodje jong belegen kaas 			
4.50
Stokbroodje ham					4.50
Stokbroodje “gezond”					6.00
Tosti ham of kaas					3.50
Tosti ham en kaas					3.75
Vraag naar onze allergenenkaart

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

Broodjes en salades
Uit deze kaart kunt u bestellen tot 17.00 uur
Broodje* tonijnmayo			

12.50

Broodje* warme beenham met geitenkaas
en honingmosterddressing			

12.50

Broodje* gerookte zalm met scrambled eggs

12.50

Broodje* Carpaccio				

12.50

Broodje* hamburger Paal 28 			
met uien, kaas, patat en saus

14.75

* Keuze uit ciabatta, waldcorn of italiaanse bol
Maaltijdsalade met feta en spek		

14.50

Maaltijdsalade met gerookte kip 		
en cherrytomaatjes

14.50

Maaltijdsalade met gamba’s			

14.50

Maaltijdsalade met gebakken kip en chilisaus

14.50

Maaltijdsalade met geitenkaas, walnoten en
honing

14.50

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

Lunchgerechten
Uitsmijter ham en kaas			
Uitsmijter Paal 28, gebakken spek, uien, tomaten
en champignons
				

6.50

Kabeljauw met brood tot 17.00 u.		
Kabeljauw met patat tot 17.00 u.		
Schol met brood en remouladesaus tot 17.00 u.
Schol met patat en remouladesaus tot 17.00 u.

13.75
14.75
14.75
15.75

Spareribs met knoflooksaus en patat
(tot 17.00 uur)
Saté met brood, atjar, kroepoek en frisse sla
Saté met patat, atjar, kroepoek en frisse sla

18.50
15.00
16.00

Wienerschnitzel met patat 		
Zigeunerschnitzel met patat
Jägerschnitzel met patat

15.25
15.75
15.75

Runderbavette met brood of patat
Runderbavette met brood of patat, 		
champignons en ui
Steak tartaar met patat			

16.50
17.00

Pannenkoek naturel				
Pannenkoek met spek			
		
Pannenkoek met kaas			
		
Pannenkoek met ananas 		
		
Pannenkoek met appel 		
		

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

8.50

17.00
7.00
7.75
7.75
8.00
8.00

Voorgerechten
Tomatensoep						4.25
Mosterdsoep						4.50
Uiensoep						4.50
Vissoep						5.50
Snert, roggebrood en spek				
6.75
Alleen in de wintermaanden als het koud is...
Koude voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter				4.25
Brood met boter en tapenades			
5.25
Rundercarpaccio met Texelse oude kaas
10.00
Cocktail van Hollandse garnalen		
12.50
Tapas plank, voor 2 pers. 			
15.00
Tonijntartaar op carpaccio van Granny Smith
14.50
			
Warme voorgerechten
Wijngaardslakken op traditionele wijze
geserveerd met knoflookbrood		
10.00
Garnalenspies in knoflookboter gebakken
11.00
Gegratineerde champignons met knoflookbrood
11.00
Loempia’s met Texelse kaas			
10.50
Vegetarische gerechten
Vegetarische Quiche 				
Ravioli met Roquefort				
Risotto met seizoensgroenten		

			
14.00
15.00
15.00

Voor de kleintjes
Kindermenu kroket met patat en appelmoes 		
7.00
Kindermenu frikadel met patat en appelmoes
7.00
Kindermenu vis met patat en appelmoes 		
7.25
Kindermenu spareribs en patat 		
12.50
Spaghetti bolognese					8.50

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

Vleesgerechten

na 17.00 uur

De Bunkervallei
		
Ribroast met zoetzuresaus

18.00

De Achtbunder
		
Texelse lamskoteletjes en lamsbiefstuk met
Strenderstropertjessaus.

22.00

De Lemoensberg
19.25
Lendebiefstuk, opgediend met champignons en uien.
’t Eiland					
18.75
Lendebiefstuk. Deze gebakken biefstuk eet u naturel.
De Krale
			
18.75
Een varkenshaas, die wij serveren met een pittige
pepersaus.
De Riezenwei
		
Deze varkenshaas wordt bij u aan tafel gebracht
met een champignon-roomsaus.

18.75

De Lange Dam
		
20.00
Gemarineerde Spare-ribs van de grill, met knoflooksaus.
Al jarenlang de topper van ‘Paal 28’, hiervan kunt u
zoveel eten als u wilt!
Chef’s Special

		

dagprijs

Deze gerechten worden standaard met pommes frites,
gebakken aardappelgarnituur, appelcompote, salade en
een warme groente geserveerd

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

Visgerechten

na 17.00 uur

De Atalante					
Gamba’s, grote bodypeeled garnalen bereid met
veel knoflook.

24.00

De Pomona				
25.50
De in boter gebakken Slibtong vraagt verder niet om uitleg.
De Rijmdina 				
19.50
In de pan gebakken Zalmfilet, vormt samen met de
Bearnaisesaus een smakelijk gerecht.
De Harburg 			
De in boter gebakken Zeewolf vormt samen
met de warme mosterdsaus een goede keuze.

19.50

De Valborg 				
Een filetstuk van de Kabeljauw, licht gebloemd,
gebakken in olie en naturel geserveerd.

19.00

De Oakford 			
19.00
Op grootmoeders wijze gebakken mosselen met ham,
ui en champignons. Uiteraard met knoflooksaus.
De Benbrack
		
18.50
Schol met remouladesaus. De meest bekende onder de
platvissen, bakken wij voor u in de plantaardige olie.
Deze gerechten worden standaard met pommes frites,
gebakken aardappelgarnituur, appelcompote, salade en
warme groente geserveerd

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

IJs- en nagerechten
Coupe Noisette			
		
Vanille roomijs met nootjes en slagroom

7.50

Dame Blanche				
Vanille roomijs met chocoladesaus en slagroom

8.00

Pêche Melba				
		
8.00
Vanille roomijs, perzik, aardbeiensaus en slagroom
Banana Royal				
Vanille roomijs met banaan, chocoladesaus en
slagroom

8.00

Coupe Advocaat 			
		
Vanille roomijs met advocaat en slagroom

8.75

Kinderijsje
			
		
Vanille roomijs, perzik, saus en slagroom,
voor de kleintjes een leuke……… verrassing!

4.75

Vader Boom ijs			
Vanille roomijs met boerenjongens, advocaat,
chocoladesaus en slagroom

8.75

Cheesecake			
met bolletje ijs en aardbeiensaus

		

8.50

Texelse verrassing
combinatie van Labora-ijs met slagroom		

9.00

IJs met Aardbeien en Slagroom
(indien voorradig)
Texelse kaas-verrassing
4 soorten van kaasboerderij Wezenspyk
met glaasje Port				

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

		

9.00

15.00

Wijnkaart
HUISWIJNEN
per glas
per 1/2L
per fles

					
				
				

3.95
12.00
17.00

Droog wit			
Braña vieja viura, Spanje			
17.00
prachtige wijn met frisse tonen van passievrucht, kruisbes,
grapefruit en limoen. Een fris karakter en lekker in balans.
Rood
Braña vieja tempranillo, Spanje		
17.00
Stevige spaanse met een vol karakter, een geur van lekker
donker fruit, bramen blauwe bessen en een vleug vanille.
De smaak is zacht en rond een absolute top Spaanse!
Rosé
Cazal viel rosé, Frankrijk			
17.75
Lekker fris met de aroma’s van kleine rode vruchten en wilde
bloemen. Droog maar met een zekere vettigheid en rondeur.
Een perfecte roséwijn. 		
Per glas 4.75
ZOET		
per fles
				
Bereich Bernkastel Dr. Schmitt,
Qualitätswein - Mosel-Saar-Ruwer
Frisse Moezelwijn, aangenaam van smaak.

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

18.75

Wijnkaart
WITTE WIJNEN
			

		

per fles

Oxford Landing chardonnay, Australie		
23.50
Een zachte wijn van perzik, citrus en honingmeloen. Deze witte wijn
heeft een licht romige structuur en verrast door de knisperende zuren
met in de afdronk licht nougat en kaneel.

			

Monte llano viura, Spanje			
22.00
Heerlijke witte rioja van het top wijnhuis Bodegas Ramon Bilbao,
Monte Llano Viura is super fris met aroma’s van citrus en wit fruit.
Heerlijk om zo te drinken en lekker fruitig.

			

Errazuris estate series sauvignon blanc, Chili
25.50
Deze Sauvignon blanc is lekker tropisch, met verrassende aroma’s
van citrus, passievrucht en subtiele hints van groene chilipepers.

				
RODE WIJNEN
			
		

per fles

Oxford Landing syrah, Australie 		
23.50
Een fruitrijke en smaakvolle rode wijn in typisch Australische stijl.
Het geconcentreerde fruit geurt naar aroma’s van bessen, munt en
vanille, tesamen met de voor het druivenras Shiraz kenmerkende
kruidigheid en rijkdom.
Monte Llano tempranillo, Spanje
22.00
Een fruitige en soepele rode wijn van de Spaanse Tempranillo druif
uit Rioja. De wijn rijpt deels op Amerikaans eikenhout en heeft aroma’s
van rijp donker fruit, zoals bramen en bessen en een lichte vanillegeur.
Errazuris estate series merlot, Chili 		
25.50
Robijnrode Merlot wordt gedomineerd door fruit van aardbeien,
kersen en pruimen. De smaak is lekker zacht en fris met tonen van
balsamico en kruidige hints van peper, mokka en bitterzoete
chocolade
Bubbels:
Voga sparkling prosecco			
29,50
Voga is onderscheidend en gebotteld in een unieke fles.
Onder de luchtdichte- en hersluitbare dop bevindt zich nog een
traditionele kurk.

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

