Welkom bij Inn De Knip
De keuze is reuze, zowel in de Eeterij als in
de Drinkerij, altijd vers en huisgemaakt!
Laat je verrassen en inspireren door de dames en heren van “Inn De Knip”

Koude
Dranken
				

Seizoensbier
€4,45

FRIS I N EEN FLESJE:

Coca Cola, Cola light, Sinas, Cassis,
Sprite, Rivella, BitterLemon, Tonic,
Chaudfontaine Rood of Blauw
Chocomel
Appelsap (Texels) en Tomatensap
Ginger Ale
Glas Aqua TX met ijs
ICE TEA zonder koolzuur, met ijs
Classic Black Lemon of Green
Infusion (met smaakje, zie kaart)

VERS & GEZO N D (EN LEKKER!)

Verse jus d’orange
Smoothie (steeds wisselend)
Melk / Karnemelk biologisch
Limonade rode vruchten
met vlierbloesem
met gember & agave puur natuur!

¤ 2,75
¤ 2,80
¤ 3,15
¤ 4,10
¤ 1,50
¤ 3,85
¤ 4,85

¤ 3,75
¤ 3,75
¤ 2,75
¤ 2,25
¤ 2,50
¤ 2,95

Bieren van de Tap
Texels seizoensbier (wisselend)
Brand bier vaas
Texelse Skuumkoppe
Speciaalbier van “de Tesselaar”

¤ 4,45
¤ 3,25
¤ 4,45
¤ 4,45

FLESJES BI ER:
Heineken of Wieckse Witte 0.0
Amstel Radler 2.0
Texels Dubbel of Trippel

¤ 3,60
¤ 3,60
¤ 4,45

IJSKO FFI E “CLASSIC”

¤ 4,50
met topping
¤ 4,75
caramel | chocolade | hazelnoot | witte chocolade

KN I P-COCKTAI L BLANC DE BLANC

met rode vruchten of vlierbloesem

“PICCO LLO PROSECCO

klein flesje bottega il vino dell’amore

¤ 5,00

¤ 6,50

Sterkedrank van het eiland
Jutter, Kees Boontje, Scheepsbitter
Jenever van Texel, jong of oud
Texelse Gin van Stokerij Texel

STERKE DRAN K

¤ 3,95
¤ 3,95
¤ 6,50

Lekkere likeuren
¤ 4,95
Amaretto, Tia Maria, Liqor 43, Cointreau,
Grand Marnier, Frangelico en Kahlua.
Bacardi
¤ 4,50
Whisky – Jameson
¤ 4,95
Cognac/Calvados
¤ 5,50
Gin-Tonic
¤ 9,25
Gin-ginger ale
¤ 10,50

Rode wijn (Cabarnet Sauvignon, Chili)		
¤ 4,25
Glas droge witte wijn (Chardonnay, Chili)
¤ 4,25
Glas rosé (blend van Cab. Sauvignon en Shiraz ¤ 4,25
(ook uit Chili)		
Glas zoete witte wijn (niet uit Chili)		
¤ 4,25
Hele fles 		
¤ 19,50
Port-sherry-Martini 		

¤ 4,00

Probeer onze
heerlijke Ice Tea!
Neem ook eens een kijkje op onze pagi na’s
/ i nndekni p

/ i nndekni ptexel

Warme Dranken
LEKKER U IT EEN KO PJE

Koffie
Capuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Espresso Macchiato
Decafé versie alle soorten

¤ 2,60
¤ 2,85
¤ 2,95
¤ 3,10
¤ 2,60
¤ 4,70
¤ 2,75
¤ 0,25

Volle, pure, warme chocolademelk
¤ 3,80
Met een smaakje: hazelnoot, witte¤ 4,00
of pure chocolade, caramel, sinsasappel
Slagroom
¤ 0,50
Potje Thee (meer dan 1 kopje)
24 smaakjes, zie de theekaart!
met verse munt of gember
Honing

¤ 3,25
¤ 3,80
¤ 0,25

Lunch

te bestellen tot 16.30 uur

TW EE BRU I N E BO EREN BOTERHAMMEN

Texelse Wezenspyk-Kaas 		
¤ 8,25
Gezond: spinazie, gegrilde paprika,		
¤ 8,50
tomaat, pesto en pijnboompitjes
Sandwich: gerookte kip met avocado,		
¤ 8,85
tomaat, gebakken spek en frisse saus
			

TW EE W ITTE BO EREN BOTERHAMMEN

Runderkroketten (2 stuks)		
¤ 8,00
Groentenkroketjes (4 stuks)		
¤ 8,40
Pepermakreel: met mierikswortelmayo,
¤ 9,50
rode ui en stukjes frisse appel		
Innsmijter: 3 gebakken eitjes met ham, 		
¤ 9,95
ui, tomaat en kaas
		

H U ISGEMAAKTE KN I P-BU RGERS

Lamsvlees: met rode-uienchutney		¤ 13,50
Rundvlees: gekruid, met tomaat 		
¤ 12,95
& truffelmayonaise
				
Vegetarisch: met truffelmayonaise		
¤ 12,25

Speciale Koffies
JutterKoffie met Tesselse Jutter
Irish, French, Spanish, Mexican
KnipKoffie met hazelnoot en choco

¤ 7,50
¤ 7,75
¤ 8,00

De burgers worden natuurlijk geserveerd
op een flinke ‘bol’, maar u kunt er natuurlijk
ook een portie frites bij bestellen

TOSTI ES (VAN BRU I N O F W IT BRO O D)

Boerenbeenham en/of kaas		
Geitenkaas en honing		
Texel met Tesselse lamsham- en kaas		

‘‘natuurlijk met een toef slagroom’’

¤ 3,00

¤ 4,00
¤ 4,65
¤ 4,75

LU NCH-SALADES
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Lekkers
voor erbij
Appeltaart (met rozijnen)
Taart van de Dag (wisselend)
Cake (huisgemaakte tulband)
Hoornder Ring (lokaal produkt)
Huisgemaakte Bonbon

Lauw-warme geitenkaas: met noten en
¤ 15,50
een notendressing
Pepermakreel: met mieriksworteldressing,
¤ 15,50
rode ui en frisse stukjes appel		
Vega: met vegetarische kip, avocado,
¤ 15,25
rauwkost en truffelmayonaise		
Texel: met Tesselse lamsham- en kaas 		
¤ 15,75
en gemarineerde, Tesselse shii-takes
De salades zijn ook te bestellen
als “voorgerecht”….

Alle salades worden geserveerd met brood.
* Deze gerechten zijn vegetarisch

¤ 3,95
¤ 4,00
¤ 2,50
¤ 3,25
¤ 2,25

KOFFIE / THEE COMPLEET
¤ 13,50
…met chocolade, koek, slagroom en
een klein Tessels likeurtje 			

ork ork ork
soep eet je met een....
H U ISGEMAAKTE SO EP

Uiensoep (vega) met Texels kaas-koekje
Tomatensoep, beetje pittig, met balletjes
Tom Kha Kai, romige kokos-soep met kip
Deze soep kan ook vegetarisch

¤ 6,25

Weet je wat me vandaag lekker
lijkt om te eten?
alles wat ik niet hoef te koken
Laat je verrassen en inspireren door de dames en heren van inn de knip

Lekker Snacken
VO O R BIJ DE BO RREL te bestellen tot 17.00 uur
Portie poffertjes, 10 stuks
Portie bitterballen, 8 stuks
Portie groenten-kroketjes, 6 stuks
Portie Samosa’s, 6 stuks, met dipje

¤ 6,00
¤ 6,00
¤ 7,50
¤ 7,25

Flinke portie TortillaChips
met jalopeno-olie, Parmezaanse kaas
en een dippie
Hoornder plankie
met 2 soorten worst, 2 soorten kaas,
brood en een dippie

¤ 8,95

Kleine happerij of
voorgerechten
Broodplankje: met smeerseltjes en boter		
Rundercarpaccio met rucola, parmezaan,		
pijnboompitjes en truffelmayonaise
Ouderwets lekkere garnalencocktail		
Gemarineerde Texelse shii-takes, 		
met knoflookroom, gegratineerd

¤ 7,75
¤ 12,95
¤ 13,50
¤ 8,95

Natuurlijk allemaal geserveerd met brood of toast!

¤ 12,95

Ti p van I n ndeKn i p : u ku nt natuu rl ij k óók
een soepje of salade als voorgerecht bestel len!
* Deze gerechten zijn vegetarisch

Moet u even wachten?
Neem dan eens een
kijkje op onze zolder
vol snuisterijen!

Kinder gerechten

VO O R DE KLEI NTJES

“Wij gebru i ken zoveel mogel ijk
lokale spu l len,
lekker en verantwoord smu l len”

Portie poffertjes, 10 stuks		
¤ 6,00
Portie friet met mayonaise		
¤ 3,50
Kindermenu (friet, mayo, appelmoes)		
¤ 7,00
bitterballetjes of frikandel		
samosa’s of groentekroketjes
Pizzaatje Margaritha
¤ 7,75

Het is grappig hoe gelukkig
je kunt worden van eten!
Elk gerecht is met liefde gemaakt door onze Toppers in de keuken!
				

Hoofdgerechten

VEGAN ISTISCH

Groente-quiche vol seizoens-groente:			 ¤22,95
met een passende saus

VLEES

Saté van varkenshaas:
¤ 19,00
met pinda-saus
Spare-ribs:
¤ 20,95
met knoflooksaus
Malse Kip op Aziatische wijze:
¤ 20,00
met paksoi, Udon-noedels en taugé			
Lam “in het hooi”: een écht Texels
¤ 25,95
lams-biefstukje met smakelijke saus		
RibRoast: met handvat en kruidenboter ¤ 21,95

VRAAG GERUST NAAR H ET "AAN RADERTJE:

¤ 22,00

EEN STEEDS-W ISSELEN D H O O FGERECHT

MAALTIJDSALADES

Lauw-warme geitenkaas: met noten en 		 ¤ 19,50
een notendressing
Pepermakreel: met mieriksworteldressing,		 ¤ 19,50
rode ui en frisse stukjes appel		
Vega: met vegetarische kip, avocado,
		 ¤ 21,00
rauwkost en truffelmayonaise		
Texel: met Tesselse lamsham- en kaas 			 ¤ 21,00
en gemarineerde, Tesselse shii-takes

(bijna) alle hoofdgerechten worden geserveerd met
een verse salade en keuze uit friet, rijst of gebakken
aardappelwedges…
Extra couvert 			 ¤ 3,00

VIS

Zalm-filet uit de oven:
¤ 22,95
met een knapperig kruiden-korstje			
Vis-Pannetje:
¤ 21,95
verschillende soorten vis gestoofd in
zachte kokos-curry
VERSE VIS van de AFSLAG
¤ 22,00
vraag ernaar!

* Deze gerechten zijn vegetarisch

NAGERECHTEN

VEGETARISCH

Paddenstoelenrisotto:
¤ 21,00
met gebakken Halloumi (geitenkaas)
en truffelsaus
Gepofte, zoete aardappel: met brie,
¤21,00
rode ui en zachte mosterdsaus			
Zoete PuntPaprika: met geitenkaas,
¤21,00
gegratineerd, met balsamico-glacé

Neem ook eens een kijkje op onze pagi na’s
/ i nndekni p

/ i nndekni ptexel

Kinderijsje: één bol vanille-ijs met slagroom ¤ 4,50
en een verrassinkje
Vanille-ijs met slagroom		
¤ 6,00
Coupe Knip: vanille-ijs met advocaat		
¤ 7,50
en boerenjongens			
Vanille-ijs: met vers, gemengd fruit
¤ 8,00
Vanille-ijs: met aardbeien (indien voorradig) ¤ 8,00
Kwark: met honing		
¤ 6,95
Kwark: met vers, gemengd fruit
¤ 7,50
Kwark: met aardbeien (indien voorradig)		
¤ 7,50
Choc-Surprise; reep choco-mousse met		
¤ 8,50
een bol mokka-ijs en choco-saus
Affogato Mokka, bol mokka-ijs met een		
¤ 8,50
sterke espresso en een kleintje amaretto

Ti p van I n ndeKn i p: u ku nt natuu rl ij k ook zo’n
lekkere, hu isgemaakte bon bon met verrassende
vu l l i ng of een lekker taartje nemen!

