our story
Wij zijn Anita Muilwijk en Niek Zuidhoff. Sinds april 2017 zijn wij de trotste eigenaren van Hart Van Texel.
Vanuit hier begint het ruiken, proeven, zien en ontdekken van Texel. Onze gerechten zijn smaakvol bereid
met zoveel mogelijk eerlijke en duurzame producten, uiteraard van hoge kwaliteit en veelal zelfgemaakt.
Het belangrijkste ingrediënt van onze producten? Dat is ongetwijfeld ‘Our Heart & Soul’.
In samenwerking met Wijnhuis ten Bilt hebben wij smaakvolle wijnen op de kaart gezet. Natuurlijk zijn we trots
op ‘ons eiland’ en hebben we de nodige Texelse producten in huis. Denk aan scheepsbitter, TX Gin, Juttertje,
kaas van Wezenspyk, koffiebonen van Texelse Branding, handgemaakt Texels ijs en vele andere producten.

Feest of bruiloft in Het Hart

Het Hart Van Texel is de ideale locatie voor een feest of speciale gelegenheid. Vanaf 12 tot maximaal 40
personen kunt u ons restaurant exclusief huren. Wij verzorgen graag het eten en drinken, maar kunnen
ook diverse in- en outdoor activiteiten, muziek en overige zaken organiseren. In samenwerking met onze
partners maken we een programma op maat. Ook ideaal als locatie voor een trouwfeest!

Zakelijk event in Het Hart

Een vergadering afwisselen met in- en outdoor activiteiten, heerlijke koffie, thee, lunch en/of diner? Wij
verzorgen het zoals jij het graag wilt. Uiteraard beschikken we over alle denkbare benodigdheden zoals
wifi en diverse presentatie faciliteiten.

Slapen in Het Hart

Overnachten kan boven het Hart Van Texel. Hier bieden we een heerlijke accommodatie met
comfortabele bedden en een royale living, geschikt voor in totaal zes personen. Uiteraard kunnen wij
het ontbijt verzorgen.

Beetle Cabrio & Sheepangels

Ook wanneer je het eiland op een bijzondere manier wilt verkennen, bieden we uitstekende opties.
Wij verhuren bijvoorbeeld een unieke Beetle Cabrio. Een echte eyecatcher waar je op een hele relaxte
manier het eiland mee kunt ontdekken.
Daarnaast zijn we drie jaar geleden gestart met Sheepangels. Onder deze naam verhuren we
hypermoderne Duitse elektrische scooters van het merk EMCO. Dankzij een dubbele accu kunnen deze
scooters 100 km rijden zonder te worden opgeladen en ga je geruisloos door de Texelse natuur. Een helm
is niet verplicht en je mag er op alle fietspaden mee rijden. Omdat Sheepangels samenwerkt met Van der
Linde Fietsen, verhuren we vanuit ons Hart ook fietsen, tandems en e-bikes. Online reserveren kan via
www.sheepangels.nl.

Fatboy dealer

Trots zijn we daarnaast dat Hart Van Texel officieel dealer van het Nederlandse designmerk FATBOY is.
De tafellampen ‘Edison The Petit’ en ‘Transloetje’ zijn direct uit voorraad leverbaar. Deze draadloze
tafellampen branden maar liefst acht uur lang en worden geladen middels USB of aan netstroom.
De lampjes zijn zowel in- als outdoor te gebruiken.
Hartelijke groet,
Anita en Niek

With Heart and Soul

Zoet // Sweet

Appeltaart
Slagroom
Madame Coco’s
natural, dark chocolate
Dagtaart
ask our staff
Lekkernijen op de lei
handmade bonbon’s

3,25
0,50
1,50
3,60
3,95

Koffie & Thee // Coffee & Tea

Wij serveren Texelse Branding. Voor de met
melk bereide koffie heeft u keuze uit Biomelk vol
of Soja melk. We serve ‘Texelse Branding’. We use
Biomilk or Sojamilk.
Americano
2,30
Lungo
2,30
Cappuccino
2,70
Latte macchiato
2,95
Toffie koffie
3,00
Espresso
2,10
Cortado
2,60
Jutterkoffie
6,00
Irish coffee
6,00
Wij serveren verse thee, een mooie mengeling,
een heerlijke smaak en aroma. We serve fresh
natural tea based on herbs with a splendid taste.
Rozenbottel Hibiscus
2,40
Groene thee gember citroen
2,40
Zwarte thee met ananas
2,40
Lavendel kruidenthee
2,40
Vruchtenthee, aardbeien, sinaasappel
2,40
Rooibos
2,40
Verse muntthee
2,70
Verse gemberthee
2,70
Warme chocolademelk callebaut
2,70

small 		 normal
3,00 //
5,50
3,20 //
5,50
2,50
2,50
2,50

//
//
//

5,00
5,00
5,00

3,70
1,50
0,50
9,20

Brood // Bread

Fruitige geitenkaas
8,25
goat cheese, pear, pine pits, salad
Avocado
8,25
cheese spread, tomato, egg,
cucumber, rucola, salt ’n pepper
Club Sandwich with Heart & Soul			 10,90
bacon, avocado, smoked chicken, fresh salad,
pickels, tomato, homemade sauce and crispy nacho’s
Homemade tonijnsalade
8,25
Carpaccio
9,20
met Amsterdams zuur en Wezenspyk kaas
Zalm
9,25
salmon, herb cheese spread, rucola, lemon
Gewoon brood met kaas / just a slice of bread
2,25
with cheese
2 vega kroketten op brood
7,95
van PEEK
Boterham met hagelslag, chocopasta of jam		
1,50

Panini’s

Panini kaas
Panini spek / kaas
Panini chorizo
Italia
pesto, mozzarella, tomaat

Hart Van Texel Compleet

Fresh juice and coffee. Only in combi with
a sandwich or panini

Soep van de maand // Soup
Ask our staff

Smoothies en Sappen // Juice
Verse Jus d’orange
Smoothie
(groene of zomerse smoothie)
Oranka appelsap
Oranka vlierbes
Oranka Ice-Thee

Ontbijt // Breakfast all day

Frisse 0% vet yoghurt
met vers fruit, granola, homemade
Croissant
Jam
Ontbijt compleet
yoghurt, croissant, koffie, verse jus d’orange

Its 5’o clock somewhere

3,90
4,25
4,45
5,20

+ 3,75

4,75

Bitterballen (geiten)kaas en/of rund, 5 stuks
4,90
Minicroquettes cheese and/or meat, 5 pieces
Brooddip met 2 gratis glazen wijn
10,70
Waddenchips met dip
4,90
Nuts & olives
3,00
Nacho’s met gesmolten kaas,
petit 3,90
chili saus, home made saus
grand 7,20

With Heart and Soul
happies // small bites

Carpaccio
fine carpaccio, old “Wezenspyk” cheese from
the Island

With Heart and Soul

Meloen met serranoham
10,20

Plankje
meat, cheese and olives

4,20
1 pers. 3,90
2 pers. 8,20

Pan con aioli

4,20

Stokbrood met kruidenboter
bread with homemade herb butter

3,90

Kaasfondue
cheese fondue with cucumber and carrots

4,90

Zalm op canapé
smoked salmon on a piece of bread with
homemade honey mustard dressing

7,90

Tonijn op canapé, 2 stuks

6,90

Gamba’s
a stick with gamba’s

4,20

Yakatori
met homemade saus

4,90

3,90

Soep van de maand
ask our staff

4,90

Frisse zomersalade
Met frambozendressing en meloen

Eet smakelijk // Eat all day
Zomersalade

9,90

Rijkgevulde salade met carpaccio
salad with carpaccio

16,90

Rijkgevulde salade met zalmsnippers
salad with smoked salmon

15,90

Rijkgevulde salade met tonijn

13,90

Pasti di Anita
fresh spinach, herb butter and smoked
salmon on top Swiss Gruyere

16,20

Pasta Vega
14,90
fresh season vegetables with or without cheese
Pizza cavolfiore by Magioni
met geitenkaas, bio tomatensaus, rucola,
snoeptomaatjes, balsamico en Swiss Gruyere

14,90

Pizza Cavolfiore con Tuna / Tonijn

15,20

Pizza Cavolfiore by Magioni, Iberico
extra Chorizo worst

15,20

Den Burger
14,90
our secret, your memory, served with rustic fries
Vega Burger (you will not believe this!)

Texelse Fish Market
Friday & Saturday

14,90

24,90

3 fresh sliptongen, salad & rustic fries
Make your reservation in time. Voorkom teleurstelling!

Saté kip, friet, salade

13,90

Saté kip, brood

10,90

Klassieke Kogelbiefstuk
steak filet with grilled vegetables,
served with bread
Served with rustic fries

17,90

Diamant biefstuk
Diamant steak filet, grilled vegetables
served with bread + jus
Served with rustic fries
Lamshaasjes in eigengemaakte vijgensaus
met gegrilde groenten
lambmeat homemade fig sauce and grilled
vegetables and bread

+ 3,90
18,90
+ 3,90
21,90

large		 normal
6,25 //
4,75

Handmade ice cream by ‘de IJsbar’
one scoop			
Appeltaart, bolletje vanille ijs, toefje slagroom
Flensje Texel, 1 scoop & 43 licor			
Limoncello & 1 scoop			
Alfogato			
1 scoop / espresso / Frangelico shot

2,50
6,20
5,90
5,90
5,90

Kinderijsje met verrassing			

3,20

Drinken // Drinks (bottles only)

Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Spa rood / sparkling water
Earth Water, sparkling or flat
Fever-Tree Elderflower Tonic
Fever-Tree Aromatic Tonic

Oranka Appelsap
Oranka Vlierbes
Oranka Ice Tea

L		
2,50 //
2,50 //
2,50 //

8,90

vega:
23,90 p.p
Sharing for two mixed /
Diversiteit van koude en warme gerechten
op een plateau uitgezocht door onze chef
Variety of warm and cold dishes selected by our chef

Bubbels // Bubbles			

2,50
2,50
2,50
2,50
2,00
5,40
2,90
2,90

XL
5,00
5,00
5,00

Sunbeats 43

7,95

15,90

4 Texelse biertjes met gratis bitterballen van PEEK

bottle
24,90
24,90

Puro
with ice

4,00

Spanish coffee
with coffee and slagroom

6,00

Ginger 43
with ginger beer

6,90

Summerfeeling
Spa rood en verse citroensap

6,00

Sangria
With red wine, sinas and fresh fruit

6,00

Bier // Bottle // Bucket-ice

texelse gin tonic
Bucket deal

Wijn // Wine

bottle		 glass
Calusari Merlot
16,70 //
3,70
Calusari Pinot Grigio
16,70 //
3,70
Calusari Rosé
16,70 //
3,70
Liebfraumilch
15,95 // 3,40
Chamelin Roble
23,95 //
4,90		
Chamelin Verdejo
23,95 //
4,90
Jordan “ The prospector” Syrah bottle 38,20 // 13,90
Jordan Barrel fermented chardonnay 38,20 // 13,90
Royal Oporto Ruby			
4,50

Cava Rosé			
Cava Blanco			

ORANKA no added sugar, fresh in a glass

Made on the island, served
with Fever-Tree Tonic			

Klassieke spareribs, met homemade
19,90
knoflooksaus, homemade chutney van
Amsterdamse ui. Geserveerd met friet en salade.
Classic ribs, with homemade garlicsauce,
chutney and a fresh salat
Kaasfondue Hart Van Texel
met brood, dipgroente en Wezenspyk kaas
Cheesefondue Heart of Texel with bread,
vegetables and Wezenspyk cheese

IJs // Ice cream

Dame Blanche Banana

Heineken, 33cl			
Amstel Bright, 33cl
Stella Artois, 33cl
Grevensteiner, 50cl
Texels Skuumkoppe, 33cl
Texels seizoenbier, 33cl
Radler, 33cl

2,60
3,75
3,75
4,25
3,90
3,90
3,25

