De hele maand april:
onbeperkt tapas eten bij Havenhotel Texel
Maandag t/m donderdag € 24,50 p.p. - Vrijdag t/m zondag € 27,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar € 1,50 per levensjaar - Tapas per stuk € 4,95
TAPASKAART

Koude tapas

Tapas met vis

1. Salade met gerookte zalm en kappertjes

20. Kibbeling met knoflooksaus

2. Salade van Texelse kazen met mosterddressing

21. Gegrilde botervis op spinazie met tomaat concassé en

3. Witlofsalade met avocado, een appeltje, walnoten,
cherrytomaatjes en mayonaise

een crumble van serranoham
22. Frisse salade met een coquille, langoustinestaartjes en

4. Wrap met avocado, roomkaas en serranoham

stroop van Aceto Balsamico

5. Olijfjes met knoflook

23. Spiesje van knoflookgarnalen (gepelde gamba’s)

6. Texelse lamsham met vossenbessencompote

met zilte groenten van Texel

7. Omeletrol met roomkaas, sla en gerookte zalm

24. Zalmkoekjes met kruidendip

8. Serranoham met meloen

25. Buideltje van in aluminiumfolie gestoofde Noordzeevis

9. Carpaccio met truffelmayonaise, Texelse oude kaas,
pijnboompitjes en rucola

en Texelse garnalen
26. Gebakken mosselen met ui, prei en paprika

10. Rosbiefrolletje gevuld met kruidenroomkaas en rucola

27. Inktvisringen met limoen-koriandermayonaise
28. Gebakken zalm met couscousparels en pestosaus

Vegetarische tapas

29. Visstoofpotje met diverse Noordzeevis en

11. Soep van de dag

Waddenzeegarnalen

12. Texelse roseval aardappeltjes met knoflookmayonaise
en pesto

30. Huisgemaakte tagliatelle met kabeljauwfilet en kreeftensaus
31. Omeletje met Waddenzeegarnalen

13. Hele champignons, gevuld met een mousse van
Texelse kaas en kruiden

Tapas met vlees

14. Dikke frieten met mayonaise

32. Loempia gevuld met groenten en Texelse lamsham

15. Patatas bravas met pikante tomatensaus en aioli

33. Chorizokroketjes met pestodip

16. Pittige boontjes met chilisaus en knoflook

34. Varkenshaasstukjes met mango en een pepertje

17. Nacho’s met kaas en huisgemaakte guacamole

35. Wrap met ijsbergsla, Texelse lamsshoarma en knoflooksaus

18. Flammkuchen met crème fraîche, pesto, champignons,

36. Texelse lamscurry met wilde rijst

ui, paprika en Texelse oude kaas

37. Texels lamsstoof

19. Halve maiskolf met een vleugje vanille

38. Gemarineerde biefstukpuntjes met gorgonzolasaus
39. Gehaktballetjes met satésaus
40. Mini cheeseburger (rund)
41. Pita met pulled pork en honing-mosterdsaus
42. Buikspek met sticky-saus
43. Eendenborst met pruimen en rodeportsaus

Vegetarisch

44. Spiesje van kippendij met teriyakisaus en sesamzaadjes

Texels product

45. Kip stroganoff
ZO WERKT HET

•
•
•

•

Voor alle dagen geldt een maximum van 2 tapas per
persoon per ronde.
U kunt de volgende ronde bestellen als de tapas uit
de vorige ronde zijn opgegeten.
Om het snel en soepel te laten verlopen, vragen wij
u om twee nummers te onthouden en deze door te
geven aan de bediening.
Tijdens het eten laat u de tapaskaart rechtop staan.

•
•
•

Heeft u de tapaskaart op tafel liggen? Dan komen
wij de bestelling bij u opnemen.
Desserts en drankjes zijn niet bij de prijs ingebrepen.
Prijzen zijn achterin onze menukaart te vinden.
Bent u een kleine eter? Dan kunt u de tapas ook los
bestellen. Deze kosten € 4,95 per stuk. Geef dit van
tevoren aan bij de bediening, om misverstanden te
voorkomen.

•

•

Heeft u een allergie? Meld dit dan bij onze bedieningsmedewerkers. Wij zullen er alles aan doen om
één en ander aan te passen.
Alle tapas worden à la minute vers bereid met veelal
Texelse ingrediënten. Wij vragen daarom enig geduld.

Namens het gehele team van Havenhotel Texel wensen wij
u een fijne, gezellige en vooral smaakvolle avond bij ons!
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