‘Kijk, ruik, proef en geniet van de bijzondere
smaken van de Wadden, Texel en onze eigen tuin…’
Karin en René heten u graag van harte
welkom in Streekrestaurant Topido, een bescheiden
zaak met 9 tafels, waar ze alles met zijn tweeën doen…
Bijna dagelijks doet René een ‘rondje eiland’ op zoek naar de
mooiste producten van onze plaatselijke toeleveranciers. Hierbij
moet u denken aan een keur van producten zoals Texels lams- en
rundvlees, schaal- en schelpdieren, Noordzeevis, kaas en zuivel,
aardappelen en asperges, paddenstoelen, groente en fruit.
Het is vaak een verrassing waar hij mee thuiskomt en om die
reden wisselt onze kaart met grote regelmaat.
Al ons lamsvlees komt van Biologische Boerderij
‘De Oude Witte Engel’ aan de Hoornderweg.
Al het rundvlees wat wij serveren komt uit de Texelse wei.
Na de slacht rijpen de lammeren en delen van het rund
gecontroleerd in onze speciale vleeskoelcel.
Het vlees wordt hierdoor malser en smaakvoller.

Kindermenu

3-gangen voor 18.50

Voor:
- Tomatensoepje
- Voorgerechtje (klein) van de grote kaart
Hoofd:
- Gebakken Kipfilet
- Hoofdgerechtje (klein) van de grote kaart
Dessert:
- Kinderijsje met verrassing
- Dessert (klein) van de grote kaart
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Stel uw eigen 3-gangen menu samen voor 39.50

Voorgerechten

1 1.50

Lam & Lam
ham en kroketjes uit eigen keuken

Texelse Wadden Oesters, 5 stuks

(ook los te bestellen voor 2.50 p.st.)

proef de zee…

Zalm & Waddengarnalen
smaakvolle combinatie

Carpaccio en Tartaar van Biet (vega)
Texelse geitenkaas

Hoofdgerechten
TX Lamsfilet

24.50
+(2.50)

portsaus

Texels Stoofpotje, keuze uit: Lams- of Rundvlees
rustig gegaard met kruiden en Texels bier

Biefstuk van TX Rund

medium of rare, runderjus

Texelse Paling uit ‘de Roggesloot’

+(4.00)

gestoofd in wijn, kruiden en room

Vis van ‘De Oude Vismarkt’
wisselend visgerecht

Visstoofpotje

visallerlei in wijn, kruiden en room

Pompoen Muffins (vega)
vadouvan saus

Nagerechten

9.00

Chocolade, Chocolade & Chocolade
warm chocoladetaartje

Caramel Appel
fruitbedrijf Molenbuurt

Crème Brûlée
smaken van December

Texelse Kaas

kaasboerderij Wezenspyk & Novalishoeve

+( 2.00)

Streekrestaurant Topido

Diner

Heeft u speciale wensen, dan horen wij het graag!

