‘Kijk, ruik, proef en geniet van de
bijzondere smaken van de Wadden en
ons prachtige eiland…’
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 41.50

Voorgerechten

12.50

Ossenworst van TX Rund
huisgemaakt

Texelse Wadden Oesters, 5 stuks (ook los te bestellen voor 2.80 p.st.)
wilde oesters met de smaak van de zee

Dorade en Waddengarnalen
smaakvolle combinatie

Quiche (vega)
Texelse Geitenkaas en Rode Biet

Hoofdgerechten
TX lamsfilet

25.00
+(2.50)

lamsjus

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

Lendebiefstuk van TX Rund
Stroganoff saus

Vis van ‘De Oude Vismarkt’
wisselend visgerecht

Gestoofde Kabeljauw
mosterdaus

Groentestoofpotje (vega)
Texelse Pompoen en Kikkererwten

Nagerechten

9.50

Chocolade & Sinaasappel
warm chocoladetaartje

Warme Wafel
caramel IJs

Crème Brûlée
IJs & Mousse

Texelse Kaas
van kaasboerderij Novalishoeve en Wezenspyk

+( 2.00)

Streekrestaurant Topido

Diner

Heeft u speciale wensen, dan horen wij het graag!

