KOUDE DRANKEN

WARME DRANKEN

Flesjes
Coca-Cola, Cola Light, Cassis, Sinas, Sprite, Rivella,
Bitter Lemon, Tonic, Chaudfontaine rood/blauw €
Chocomel
€
Appelsap (Texels), Tomatensap
€
Ginger Ale
€
Glas Aqua TX (zie achterkant kaart)
€
Lekker FRIS: ICE TEA CLASSIC; Green of
BlackLemon, zonder koolzuur, met ijs.
NIEUW! ICE-TEA INFUSION 10 smaken
zonder koolzuur, met ijs en echte theeblaadjes

2,50
2,55
2,95
3,85
1,50

€

3,50

€

4,55

€
€
€
€

3,75
3,75
2,75
1,95

VERS & GEZOND (en lekker)
- verse jus d'orange
- smoothie, steeds wisselend, vraag gerust!
- melk/karnemelk Biologisch, van Novalishoeve, dus vers!
- limonade met rode-vruchten óf vlierbloesem
van De Razende Bol

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,40
2,70
2,60
2,75
2,65
2,30
4,25
2,55
3,75
3,85
0,50
2,95

€ 3,25
€ 3,50
€ 3,75

SPECIALE KOFFIES (met slagroom)

IJSKOFFIE, groot glas vol, 'klassiek'
- met topping, keuze uit: witte of pure chocolade,
hazelnoot of karamel

€
€

3,95
4,15

KNIP-COCKTAIL: sprankelende Blanc de Blancs € 4,50
met een vleugje Texelse rode-vruchten óf vlierbloesem

STERKE DRANK
Texels: Jutter, Kees Boon, TX Scheepsbitter
Texelse jenever jong/oud Wijnhuis Oosterend
Tia Maria, Amaretto, Kahlua, Grand Marnier,
Licor Cuarenta Y Tres (Licor 43), Cointreau
Whiskey (Jameson)
Cognac, Calvados
Nu óók: TEXELSE GIN van Stokerij Texel!
Puur of ’On the rocks’
Gin Tonic
Óók heel lekker: GIN-GINger-Ale

€
€
€

3,50
3,50
4,50

€
€

4,75
5,95

€
€
€

4,75
7,50
8,75

WIJNEN
Rood of wit, droog/zoet, Rosé
- ook per fles te verkrijgen
Port, Sherry, Martini

Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte macchiato
Décafé koffie
Espressootje
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Warme chocolademelk
- met een smaakje (zie kaart)
slagroom
Potje thee, meer dan 1 kopje,
- 24 smaakjes, zie kaart!
Thee met honing
Thee met verse munt of verse gember
- met honing

Jutter Koffie met Texelse Jutter
Irish Coffee met whisky
French Coffee met Grand Marnier
Spanish Coffee met Tia Maria
Mexican Coffee met Kahlua
Inn de Knip Koffie met hazelnoot- en
chocoladelikeur en slagroom

€
€
€
€
€
€

7,25
7,75
7,75
7,75
7,75
8,00

IETS LEKKERS ERBIJ…
Appeltaart (met rozijnen)
Een steeds wisselende ‘Taart van de dag’
Cake, naturel, een heuse Tulband
Hoornder Ring, amandelkoek met spijs,
lokaal produkt
Handgemaakte bonbon
met verrassende vulling

€
€
€
€

3,95
3,95
2,50
2,95

€ 1,95

Koffie of Thee Compleet
€ 3,75
€ 17,50
per glas € 3,65

Glühwein! Een flink glas vol, met kaneel,
steranijs en sinaasappel
€ 4,25
Voor feestelijkheden hebben we een heerlijke,
roze Lingot Martin champagne per fles € 28,50

FLESJES BIER:
AlcoholVRIJ Heineken 0.0
AlcoholARM Amstel Radler 2.0% mix bier & citroen
Texelse Bierbrouwerij: Dubbel en Tripel

Een aantal huisgemaakte producten
is te koop! Gewoon even vragen.

WIST U DAT...

LEKKER BIERTJE VAN DE TAP:
- vaasje Brand bier
- Skuumkoppe Texelse Bierbrouwerij
- Seizoenbier Tesselaar Familiebrouwerij

Koffie of thee met chocolade, koek, slagroom
en een Texels kwartiertje, een koffielikeurtje
voor twee personen
€ 12,95

€
€
€

€
€
€

2,75
3,95
3,95

2,95
2,95
3,95

We 'Waddengoud gecertificeerd' zijn
en dat we ook een oplaadpunt zijn voor
elektrische fietsen!

Koffie-café Inn de Knip gaat rond 21.00
uur sluiten Om u goed en tijdig te kunnen
helpen, sluit de keuken rond 19.30 uur.
In de wintermaanden soms zelfs éérder; het is dus slim om
even te reserveren!

Ontbijtje à-la Inn de Knip
Het hele jaar door kunt u de dag goed beginnen
met een uitgebreid 'Inn-de-Knip-ontbijt!'
Laat u verrassen….
exclusief koffie/thee e.d.
p.p. € 12,95
(tot 10.30 uur verkrijgbaar)

LUNCH Deze lekkernijen zijn te bestellen tot 16.30 uur
TOSTIES (van bruin of wit brood)
* met boerenbeenham en/of kaas
* met geitenkaas en honing
* met gegrilde pompoen en brie
* Texel-Tosti met Texelse lamsham en
Texelse kaas

€
€
€
€

3,60
4,35
4,35
4,85

BROODJES
Twee bruine Boerenboterhammen:
Texelse Kaas, met twee soorten Texelse kaas
van 'Wezenspyk’
'Gezond' met spinazie, gegrilde paprika, pesto,
tomaat en pijnboompitjes
Zelfgerookte, biologische kip (sandwich) bereid
met frisse dressing en mix van sla
Royaal belegde witte Boerenboterham:
Runderkroketten (2 stuks) en mosterd
Groentekroketjes (4 stuks) en mosterd
Gerookte zalm en citroenmayonaise
Kip piri-piri met fris-pittige saus
Dun-gesneden kalfstong met milde tonijnmayonaise
Inn-smijter, drie gebakken eitjes met ham, ui,
tomaat en kaas
Texelse Inn-smijter, drie gebakken eitjes met
Texelse lamsham en Texelse kruidenkaas

€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

€
€
€
€
€
€

7,95
8,95
11,95
9,50
10,95
9,25

€ 9,95

VOORGERECHTEN
(de hele dag verkrijgbaar)
Broodplankje met aioli, tapenade en
kruidenboter
Rundercarpaccio, met pestodressing,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Zalmcarpaccio, met gerookte zalm, kappertjes
en citroenmayonaise
Escargots uit de oven, met knoflookbotertje
Gemarineerde Texelse shiitakes, in
knoflookroom, gegratineerd met kaas
Paling-proeverijtje huisgemaakte palingterrine
met palingkroketjes en mierikswortelsaus

€

7,65

€ 10,95
€ 11,95
€
€

7,95
7,95

€ 14,95

*Als voorgerecht kunt u natuurlijk ook een salade bestellen,
zie Lunchsalades.

HUISGEMAAKTE SOEPEN
- Uiensoep met een Texels kaaskoekje
- Stevige pittige tomatensoep met balletjes
- Dagsoep, steeds wisselend vraag ernaar!

€
€
€

5,95
5,95
5,95

Zodra en zolang het snertweer is: huisgemaakte, €
goedgevulde erwtensoep met roggenbrood & spek

6,50

Bij de soep zit natuurlijk een stukje brood

BIJ DE BORREL
te bestellen tot 18.00 uur

KNIPBURGER, lekkere bol met een burger € 11,95
- Rundergehakt, met rucola, tomaat, rode ui,
augurk en saus
- Zalm, met rucola, tomaat, komkommer en citroenmayonaise
- Lamsgehakt, met rucola, tomaat en rode uienchutney
LUNCH-LEKKERNIJ, witte boterham, ruim
€ 9,95
belegd met spekjes, Texelse shiitakes en rode ui,
gegratineerd met Parmezaanse kaas, warm uit de oven
WINTER HOT-DOG: broodje met gefermenteerde € 9,95
zuurkool, smaakvolle slagersworst, gebakken uitjes,
augurk en zachte mosterd-mayonaise

LUNCHSALADES

Kleine eeterij

€ 13,95

met brood en
- Warme geitenkaas, gemengde noten & notendressing
- Salade 'Texel', met Texelse lamsham, Texelse kaas en
Texelse shiitakes
- Gerookte zalm, kappertjes en citroenmayonaise

Portie poffertjes - 10 stuks
€ 6,00
Portie bitterballen - 8 stuks
€ 5,50
Texelse Borrelplank; verschillende soorten Texelse € 12,50
kaas en Texelse worst, met tapenade en vijgenbrood
Flinke portie tortilla-chippies met guacomole,
€ 8,75
crème fraîche en pittige BBQ-saus, royaal gegratineerd
met Parmezaanse kaas
Portie groentekroketjes - 6 stuks
€ 6,95
Portie kaaspukkies - 6 stuks
€ 6,95

Over lokaal en huisgemaakt enzo...
Wij proberen zoveel mogelijk lokale en biologische produkten te gebruiken;
o.a. van (lams)specialiteitenslagerij Göenga, zorgboerderij Novalishoeve,
kaasboerderij Wezenspyk, de Texelse Bierbrouwerij, Bakker Timmer,
De Razende Bol, Stokerij Texel, Boer Piet, Tesselaar Familiebrouwerij en
MSC-gecertificeerde vis van de Texelse Visspecialist. En wij maken
zoveel mogelijk zelf! Bijvoorbeeld de pesto, de sausjes, de salsa,
dressings, mayonaise, mosterd en marinades. Maar ook onze
taarten en cake. Wij gaan voor kwaliteit, en dat proeft u!

KINDERGERECHTEN

GROTE
EETERIJ

Poffertjes, portie 10 stuks
Zakje patat met mayonaise
Patat met huisgemaakte appelmoes, mayo én...
- 3 bitterballen óf 3 kaaspukkies
- kinderportie spare-ribs (licht pittig)
- kinderportie saté
Kinderportie macaroni met ketchup, kaas of
pesto
Kinder-ijsje, een bolletje vanille-ijs met
slagroom én verrassing

€ 6,00
€ 3,50
€
€
€
€

6,50
9,95
9,95
7,95

€ 4,95

NAGERECHTEN

*) Natuurvlees. Gecertificeerd 2-sterren Beter Leven-vlees van
Nederlandse runderen die worden ingezet voor het beheer van
de natuur. Wilt U hier meer van weten? De Knip-Crew geeft u
graag informatie.

(de hele dag verkrijgbaar)
2 flinke bollen vanille-ijs met slagroom
Coupe Knip, vanille-ijs met advocaat,
boerenjongens en slagroom
Dame blanche, vanille-ijs met warme
chocoladesaus en slagroom
Vanille-ijs met vers fruit en slagroom
Peertje Inn-a-Pocket, stoofpeertje in bladerdeeg
met kaneelijs
Choc-Suprise, een reep van chocomousse met
caramel, een bol chocolade-ijs en chocoladesaus
Cheesecake-taartje met bosvruchtensaus

€ 5,95
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,95
€ 8,25
€ 8,50
€ 8,50

U kunt natuurlijk ook gewoon een lekker
stuk appeltaart of ‘taart van de dag’ nemen,
en wat te denken van zo'n heerlijke
handgemaakte bonbon met verrassende vulling?

aanradertje!

(Bijna) Alle gerechten worden geserveerd met verse
salade en keuze uit friet, gebakken aardappels of
rijst en geroosterde, gemixte groente

Check ook de borden –binnen en
buiten- voor speciale 'aanradertjes'
en bijzondere acties!!

- Extra couvert € 3,00

MAALTIJDSALADES

€ 18,95

geserveerd met warm garnituur
- Warme geitenkaas, gemengde noten & notendressing
- Salade 'Texel', met Texelse lamsham, Texelse kaas en
Texelse shiitakes
- Gerookte zalm, kappertjes en citroenmayonaise
* Ze zijn óók verkrijgbaar in een kleiner formaatje
(als lunch-, voor- of bijgerecht) en zijn dan € 13,95

Wij bieden graag voor
‘elck wat wils’, maar het kan
natuurlijk zijn dat u het niet kunt vinden
op de menukaart. Vráág het dan alstublieft aan
een medewerker van de Knip-Crew!
Wij zijn van harte bereid -indien mogelijkuw wensen te vervullen.
Laat het ons weten!

Uit de Knip geklapt
Koffie-café Inn de Knip zit óók in de Texel-route van
‘Happen en Trappen’, de lekkerste fietstochten van
Nederland. Voor info: www.happenentrappen.nl

