
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
Verse gemberthee     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
Irish 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

Warme dranken   
   

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



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
Ginger Ale      2.95
Mineraalwater met bubbels    2.95
Mineraalwater zonder bubbels   2.95
Fuze icetea      3.00
Fuze icetea 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    3.00/3.75
(o.a. vanille, banaan, chocolade, aardbei)
Yoghurtshake, diverse smaken  klein/groot    3.00/3.75
(o.a. vanille, banaan, chocolade, aardbei)

Frisdranken  per flesje 0.2 liter

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



Bieren  en wijnen

Bier van ‘t vat
Heineken 0.25 liter            2.95
Heineken IJskoud 0.25 liter    3.00
Pul Heineken 0.5 liter            5.50
Affligem Dubbel            4.00
Heineken 0.0             3.75 
Skuumkoppe             4.00
Texels seizoensbier         4.00

Bier per fles
Palm              3.00
Affligem tripel             3.50
Corona              4.50
Duvel              4.50
Radler       3.75
Radler 0.0      3.75
Fruitesse, Liefmans     3.75  
     
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 aanbevolen wijn! 

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      3.50
Korenwijn             2.30
Vieux              2.50
Juttertje             3.00
Tesselschade             2.50
Berenburg             2.50
Apfelkorn             2.50
Jägermeißter             3.00
Fernet Branca             3.00
Campari             3.00
Sambuca             3.25
Pernod              3.00
Gin-Tonic, Bombay, Hendrick’s of Texel Gin       8.00
Wodka              3.25
Bailey’s              3.25
Malibu              3.25
Amaretto             3.25
Southern Comfort            3.25
Cointreau             3.25
Tia Maria             3.25
Grand Marnier             3.50
Drambuie            3.50
Rum wit Bacardi            3.50
Rum bruin              3.50
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

Vegetarische snacks
Portie Vega mix (8 stuks)    5.25
Portie Vega mini loempia’s (8 stuks)   5.25

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

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             14.75
met uien, kaas, patat en saus op een chilibun

* Keuze uit Waldcorn, rustiek wit of bruin

Maaltijdsalade met feta en spek           14.50

Maaltijdsalade met gerookte kip            14.50 
en cherrytomaatjes

Maaltijdsalade met gamba’s            14.50

Maaltijdsalade met gebakken kip en chilisaus         14.50

Maaltijdsalade met geitenkaas, walnoten en           14.50
honing

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



Lunchgerechten

Uitsmijter ham en kaas              7.50
Uitsmijter Paal 28, ham, kaas, gebakken spek, 
uien, tomaten en champignons      9.50

Kabeljauw met brood tot 17.00 u.            13.75
Kabeljauw met patat tot 17.00 u.            14.75
Schol met brood en remouladesaus  tot 17.00 u.    14.75
Schol met patat en remouladesaus tot 17.00 u.      15.75

Spareribs met knoflooksaus en patat              18.50                
(tot 17.00 uur)
Saté met brood, atjar, kroepoek en frisse sla           15.00
Saté met patat, atjar, kroepoek en frisse sla             16.00

Wienerschnitzel met patat                 15.25
Zigeunerschnitzel met patat                            15.75
Jägerschnitzel met patat                          15.75
Broodje Hamburger Paal 28             14.75

Lendebiefstuk met brood of patat                      16.75
Lendebiefstuk met brood of patat,            17.25
champignons en ui 
Steaktartaar met patat            17.00          

Pannenkoek naturel      7.00
Pannenkoek met spek            7.75
Pannenkoek met kaas            7.75
Pannenkoek met ananas            8.00
Pannenkoek met appel            8.00

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



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
Brood met kruidenboter    4.25
Brood met boter, tapenade en pesto   5.25
Rundercarpaccio met Texelse oude kaas          10.00
Cocktail van Hollandse garnalen           12.50
Tapas plank, voor 2 pers.               15.00
   
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               14.00
Ravioli met Roquefort             15.00
Risotto met seizoensgroenten (Vegan mogelijk)      15.00
Portobello gevuld met tomaat en jalapeno (Vegan)   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               13.50
Spaghetti bolognese     8.50

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



De Bunkervallei                                 22.00 
Ribroast met zoetzuresaus  

De Krale                                19.00
Een varkenshaas, die wij serveren met een pittige 
pepersaus.  

De Riezenwei                                19.00
Deze varkenshaas wordt bij u aan tafel gebracht 
met een champignon-roomsaus. 

De Lange Dam                                 21.50
Gemarineerde Spare-ribs van de grill, met knoflooksaus. 
Al jarenlang de topper van ‘Paal 28’, hiervan kunt u 
zoveel eten als u wilt!

De Lemoensberg              19.50 
Lendebiefstuk opgediend met champignons 
en uien.                 

’t Eiland              19.00  
Lendebiefstuk met kruidenboter            

De Achtbunder                              22.00
Texelse lamskoteletjes en lamsbiefstuk met 
jus van Texels seizoensbier

Chef’s Special                              dagprijs

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

na 17.00 uurVleesgerechten

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



Visgerechten

De Atalante              24.00
Gamba’s, grote bodypeeled garnalen bereid met 
veel knoflook. 

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                        19.50
De in boter gebakken Zeewolf vormt samen 
met de warme mosterdsaus een goede keuze.

De Valborg                      19.00
Een filetstuk van de Kabeljauw, licht gebloemd, 
gebakken in olie en naturel geserveerd.

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

na 17.00 uur

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



IJs- en nagerechten

Noisette            7.50  
Vanille roomijs met diverse noten en slagroom

Dame Blanche           8.00
Vanille roomijs met chocoladesaus en slagroom

Pêche Melba            8.00
Vanille roomijs, perzik, aardbeiensaus en slagroom

Banana Royal           8.00
Vanille roomijs met banaan, chocoladesaus en 
slagroom

Choco delight           9.00
Chocolademousse met een bol vanilleroomijs, 
een krokant gebakken kletskop en slagroom

Kinderijsje                       5.00
Verrassing!

Vader Boom ijs            8.75
Vanille roomijs met boerenjongens, advocaat, 
chocoladesaus en slagroom 

Cheesecake             8.50
met bolletje ijs en aardbeiensaus

Texelse verrassing
combinatie van Labora-ijs met slagroom  9.00
 
IJs met Aardbeien en Slagroom          9.00
(indien voorradig)

Crè me brûlée
met seizoens-ijs van Labora    8.00

Texelse kaas
4 soorten van kaasboerderij Wezenspyk
met glaasje Pedro Ximenez                   15.00

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



Wijnkaart

HUISWIJNEN
per glas             4.00    
per 1/2L                        12.00
per fles                     18.00 
               
Droog wit   
La Plume Sauvignon Blanc: Zuid Afrika          18.00
Elegant in de neus, een combinatie van citrus en florale 
tonen. Levendig in de mond, zachte frisse zuren. Fijn om te 
drinken als aperitief of in combinatie met zeevruchten.

La Plume Chardonnay: Zuid Afrika                    18.00
In de neus peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door 
florale tonen. In de mond frisse zuren, gekenmerkt door wit 
steenfruit, rond en vol. 
In combinatie met wit vlees, visgerechten of als aperitief 

Rood 
La Plume Merlot: Spanje                      18.00
Elegante wijn met aantrekkelijke aroma’s van zwarte bessen 
in de neus. In de mond rijp fruit met zachte tannine. Heerlijk 
bij rundercarpaccio of de Texelse kaas

La Plume Cabernet Sauvignon: Spanje         18.00
Een soepele rode wijn met een diep paarsrode kleur. De geur 
kenmerkt zich door kersen en zwarte bessen. Deze wijn kan 
gedronken worden als aperitief en combineert geweldig bij 
(pittige) gerechten van wit en rood vlees. 

Rosé 
La Plume Cinsault: Zuid Afrika           18.00
Rijke aroma’s in de neus met rode bessen en subtiele hints 
van peer. In de mond rond, vol met een lange afdronk. Erg 
lekker als aperitief en maaltijdsalades. Een perfecte roséwijn.         
                 
ZOET             
Reinhardt Fuchs Bereich Bernkastel                18.75
Heerlijke zoete witte wijn met hints van wit fruit, citrus, 
bloesem, gele pruimen en mango. Een verfrissend 
aperitief of bij diverse nagerechten.           Per glas 4.75

 Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.



Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.

WITTE WIJNEN               per fles
                         

Esk Valley Chardonnay: Nieuw Zeeland               29.50

Stevige, maar ook elegante chardonnay, met in de geur en 

smaak peer en meloen, licht tropisch fruit, wat grapefruit en een 

beetje boter. Heerlijk bij kip, witvis, garnalen, gamba’s of mosselen.

Marques de Caceres Blanco (Rioja): Spanje               25.50

Deze wijn van de viuradruif heeft in de neus een levendig boeket van 

citrusvruchten met noten van peer en appel. Een ideale wijn als 

aperitief of in combinatie met schaal en schelpdieren en gegrilde vis

Bellingham Pear Tree Chenin Blanc: Zuid Afrika               23.50

Exotisch, voorjaarsbloemen, acacia, rijpe peer en limoen, perzik, 

nectarine, sinaasappel, sappig fijne zuren en bitters, opwekkende 

frisheid. Lekker als aperitief, bij visgerechten en salades.

RODE WIJNEN           per fles

Esk Valley Merlot/Cabernet Sauvignon/Malbec             29.50

Deze blend uit de Hawkes Bay (noordereiland) heeft een volle 

body, diepe kleur en geuren van rijp zwart fruit met wat subtiel 

hout. Drink deze bij rood vlees met dikke sauzen en rijke kazen.
  
Marques de Caceres Crianza Excellent (Rioja): Spanje           27.50

Dit is een modern gemaakte Rioja van 100% Tempranillo druiven 

met niet alleen een aangename houtrijping, maar ook veel accent 

op het fruit. Lekker met medium gerijpte kazen.

     
Bellingham Big Oak Red, Shiraz: Zuid Afrika              23.50

Is diep robijnrood van kleur, vol en rijpe smaak met een klein zoetje. Deze 

wijn komt warm en smaakvol over en de afdronk heeft een mooie lengte. 

Heerlijk om zo te drinken, bij steaks van de BBQ, spareribs of hamburger

BUBBELS

Jaume Serra Brut - Spanje               21.00

Een betaalbaar alternatief voor Champagne! Ronde en zachte 

smaak met aangenaam wit fruit. Fijn bij gerookte vissoorten, 

salades of gewoon als aperitief.
 

Wijnkaart

Prijzen zijn inclusief bediening en b.t.w.


