
Brasserie TX - Havenhotel Texel - Haven 2 - 1792 AE Oudeschild - 0222 321080

TAPASKAART

Vegetarisch 
Texels product

Koude tapas
1. Salade met gerookte zalm en kappertjes
2. Salade met noten, geitenkaas, croutons en Texelse 

vlierbloesemdressing
3. Frisse koolsalade met fruit
4. Wrap gevuld met roomkaas, avocado en Wadden-

garnalen, met een dip van truffelmayonaise
5. Olijfjes met knoflook
6. Cocktail van Waddengarnalen en cocktailsaus 
7. Vitello tonnato (kalfsfricandeau met tonijnmayonaise)
8. Serranoham met Piel de Sapo-meloen
9. Carpaccio met pesto, zongedroogde tomaatjes, Texelse 

oude kaas, pijnboompitjes en rucola
10. Buideltje van rosbief, gevuld met kruidenkaas

Vegetarische tapas
11. Soep van de dag
12. Texelse Annabel-krieltjes met kruidenboter
13. Hele champignons, gevuld met een mousse van  

Texelse kaas en kruiden
14. Dikke frieten met mayonaise
15. Frietjes van zoete aardappels met pepermayonaise
16. Gefrituurde geitenkaaskroketjes van Texelse kaas
17. Nacho’s met kaas en huisgemaakte guacamole
18. Loempia, gevuld met groenten met sweet-chilisaus
19. Risotto met Texelse paddenstoelen en Texelse kaas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapas met vis
20. Kibbeling met knoflooksaus
21. Makreelfilet met pastinaak en langoustinejus
22. Mosselen in knoflooksaus, gegratineerd met 

Texelse kaas
23. Pikante Thaise roerbakmix met knoflookgarnalen
24. Huisgemaakte paella met vis en schelp- en schaaldieren
25. Buideltje van in aluminiumfolie gestoofde Noordzeevis 

en Waddengarnalen
26. Rode mulfilet met saffraansaus
27. Inktvisringen met limoen-koriandermayonaise
28. Visspiesje met dragonsaus
29. In Skuumkoppe gekookte mosselen 
30. Gepocheerde kabeljauwwangetjes met huisgemaakte 

tagliatelle en langoustinesaus
31. Omeletje met gerookte zalm en prei 

 
Tapas met vlees

32. Huisgemaakt pizzabroodje met salami, ui, paprika, 
champignons en Texelse oude kaas

33. Gekookte witlof met paprika- en hamblokjes, 
gegratineerd met Texelse kaas (vegetarisch mogelijk)

34. Varkenshaas met jus van Texelse paddenstoelen en 
abrikoos

35. Shepperd pie (taartje van aardappelpuree, gehakt en 
Texelse kaas)

36. Texelse lamscurry met mango, papaya en wilde rijst
37. Stokbroodje warm vlees met satésaus
38. Gemarineerde biefstukpuntjes met pepersaus
39. Gehaktballetjes met satésaus
40. Homemade hamburger met spek en gebakken uitjes op 

een sesambolletje
41. Glasnoedels met gewokte groenten en kip, Thai-

koriandersaus
42. Buikspek met sticky-saus
43. Schnitzel met gebakken champignons, spek en uien
44. Spiesje van kippendij met teriyakisaus en sesamzaadjes
45. Spareribs, naar eigen recept bereid, met knoflooksaus

Tapaskaart maand september - Brasserie TX
Iedere dag onbeperkt Texelse tapas eten

Maandag t/m zondag € 27,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar € 1,50 per levensjaar - Tapas per stuk € 4,95


