
Witte Wijnen 
 

Sauvignon Blanc, Laurent Miquel  Zuid-Frankrijk   glas  4.50 

  Fris, droog, rond en fruitig.       fles  23.- 
 
Pinot Grigio, Epicuro    Italië, Sicilië    glas  4.50 

  Lichtdroog, sappige frisse smaak, elegant zacht en zuiver.   fles  23.- 
 
Spätlese, Johannes Egberts   Duitsland    glas  4.- 

  Half-zoet         fles  21.- 
 

 

Witte Wijnen per fles 
 

Verdejo, Ramón Bilbao     Spanje      27.50 

 Aroma’s van passiefruit, anijs, venkel en tropisch fruit zorgen voor levendigheid in 
 het glas. Een klein bittertje, een mooie frisheid gecombineerd met een zachte afdronk. 
 
Farina Lugana      Italië      32.50 

 Strogele wijn. Hij brengt complexe aroma's van peer, meloen en tropische fruit.  
 In de smaak een zeer mild karakter, zeer veel verfijning en een aantrekkelijk mondgevoel.   
Druif: Trebbiano. 
 

L’Avenir Provenance Chenin Blanc  Zuid-Afrika     34.50 
 Volle smaak, met rijke tonen van rijpe ananas en sappige peer. Honing en geroosterde 

amandelen afkomstig van gedeeltelijke fermentatie op eikenhouten. De subtiele zuren  
zorgen ervoor dat deze wijn verfrissend en crispy blijft. Lichte minerale tonen op het eind. 
 

Grüner Veltliner Velue    Oostenrijk     35.- 

  Biologische wijn. De Grüner Veltliner Velue is in de neus fris en bloemig. In de smaak                 
appel en kruisbessen. Fruitig, pittig, peperig, goed gebalanceerd.                  

 
Sauvignon Blanc, Salentein   Argentinië     38.50 

 Deze Sauvignon Blanc is een witte wijn met lichte, bleekgele kleur. Hij bevat intense  
aroma’s en smaken van limoen, peren, vijgen en kruidige tonen.                                     
De smaak is vol en sappig en hij heeft een perfecte structuur. 
 

Chardonnay, Salentein         Argentinië      38.50 

   Een zeer elegante, zachte en romige wijn. De goudgele Chardonnay, uit de  
Barrel Selection serie laat u optimaal genieten van de volle rijke aroma's  
van tropisch fruit, vanille, honing en een lichte toast. 

 

Aperitieven 
Cava    4.80    TX Kir Royal   5.50   
TX Gin-Tonic  8.50    Campari   3.50 
Martini rood/wit  3.50          Port ruby/wit  3.80 
Port Ruby Six Grapes 4.50    Sherry dry/medium 3.50 
Aperol Spritz  5.50    Crodino 0% alc.  3.50  
  

Alcoholvrije wijn per fles verkrijgbaar, vraag ernaar! 



Rode Wijnen 
 

Epicuro Negroamaro     Zuid-Italië   glas  4.50 

  Zacht, soepel, aangenaam en gul.       fles  23.- 
        Druif: Negroamaro  
 
Epicuro Salice Salentino    Zuid-Italië   glas  4.50 

  Vol en vlezig, kruidig en robuust.      fles  23.- 
        Druiven: Malvasia Nera en Negroamaro. 

 

Rosé Wijnen 
Rosé Ramón Bilbao      Spanje   glas  4.50 
 Druif: Garnacha. Subtiele rosé met een heldere licht zalmroze kleur. fles  23.- 
        Aroma’s van vers fruit, citroen, witte bloemen en kersen. 
    

Rode Wijnen per fles 
 

Ramón Bilbao Crianza     Rioja, Spanje    28.50 

 Aroma’s van zwart fruit, pruimen en sandelhout. Deze dieprode wijn is zeer complex  
en heeft hints van balsemiek, kokosnoot en drop. Elegante en minerale afdronk.  
Tempranillo druif. 

 

Farina Valpolicella Ripasso Superiore  Italië     35.- 
 Rijk en rijp van Farina. Fruittonen van pruim en kersen jam geven identiteit aan een fijne balans 
van tannine, frisse zuren en zoet. Op de achtergrond tonen van intense peper, leer en gember 
tot uiting Ripasso ontstaat in het voorjaar als Amarone druivenschillen worden toegevoegd aan 
de wijn en hierdoor een tweede gisting plaatsvindt.  
Druif: Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta 

 

Berton Vineyard Metal Label Shiraz   Australië     33.50 
 Krachtige neus van zwarte bes, pruimen, kruiden, getoast brood en vanille. Volle en  

krachtige smaak. Rijk aan zwarte en blauwe bes, drop en kruidig. Zachte tannines  
en een lange afdronk. 
 

L’Avenir Provenance Pinotage    Zuid-Afrika    35.- 
    De wijn is kastanjebruin. Na een introductie van zwarte bessen ontrafelt deze rode wijn  

zich met bloemige noten, vanille en verleidelijke toffee. Deze Pinotage heeft een prachtige 
balans van smaken en bevat een fluweelachtige textuur.  

 

Cabernet Sauvignon Salentein   Argentinië    38.50 

 Aroma's van peper, bessen en vanille vormen de basis voor deze heerlijke, robijnrode  
wijn. Dit is een Cabernet Sauvignon met een elegante smaak en een lange, volle afdronk. 

 

Pinot Noir Salentein      Argentinië    38.50 

 Deze helderrode Pinot Noir heeft een mooie volzachte body en fijne zuren.  
Aroma’s van rijpe kersen, bessen en kruiden. Een mooie afdronk met een  
confituurachtige sensatie en zonnige specerijen. 

 

Malbec Reserve Salentein    Argentinië    38.50 

  Deze wijn is diep violet van kleur en combineert aroma’s van zwart fruit, rode bessen, leer 
       en chocolade. De wijn heeft een gulle en robuuste smaak met hints van gerookt eikenhout.  
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Onze Bieren  
 

Texelse familiebrouwerij Diks 
- Pilsener ongefilterd  van de tap 3.80 
- Razende Bok     4.- 

(4de plaats lekkerste Bok van Nederland!) 
 
   Bierbrouwerij Texels 

- Seumer Feugel , licht zomerbier 3.90 
- Skuum Koppe     3.90 
- Wit       3.90 
- Dubbel      4.20 
- Tripel       4.20 
- Stormbock      4.60 

 
- Brand pilsener     3.- 
- Amstel Radler 2%    3.- 
- Heineken 0.0%     3.- 


