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Tapaskaart maand december - Brasserie TX
Ieder weekend onbeperkt Texelse tapas eten

Tot en met 19/12 elk weekend geopend. Daarna iedere dag geopend! (m.u.v. 24/12)
Maandag t/m zondag € 27,50 p.p. - Op feestdagen € 29,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar € 1,75 per levensjaar - Tapas per stuk € 4,95

ZO WERKT HET

TAPASKAART

*BIJLAGE: Dikke friet met mayonaise 
(Alleen geldig bij onbeperkt tapas eten)

Vegetarisch 
Texels product

• 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.

• Desserts en drankjes zijn niet 
bij de prijs inbegrepen. 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!

Koude tapas
1. Salade met gerookte zalm en verse ananas
2. Herfstsalade met oa Texelse paddenstoelen, 

zonnebloempitten en truffeldressing
3. Pompoensalade met granaatappelpitten en duindoorn
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. Wildpate in korstdeeg met tropisch fruit chutney
8. Serranoham met een peren abrikozen compote
9. Carpacciorolletje met rucola, pijnboompitten, zongedroogde 

tomaat, Texelse oude kaas en groene kruidenpesto
10. Paprika-chili wrap met serranoham, tzatzikki en zoete pepers

Vegetarische tapas
11. Groentenchips met paddenstoelendip
12. Texelse Annabel-krieltjes met kruidenboter
13. Stoofpotje champignons gegratineerd met oude 

Texelse kaas
14. Aardappeltwister met mayonaise
15. Coquille van Texelse koningsoesterzwam met 

bieslooksaus
16. Kaaskroketjes
17. Nacho’s met rode ui, tomaat en cheddar
18. Loempia, gevuld met groenten met sweet-chilisaus
19. Gestoofde prei met Texelse kaassaus en bladerdeeg 

stengel met sesam    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapas met vis
20. Kibbeling met knoflooksaus
21. Op de huid gebakken roodbaarsfilet met rucola 

stamppotje en paprikasaus
22. Lasagne van vis met eigen gemaakte lasagne vellen
23. Gambaspiesje met Thai koriander en gewokte groenten
24. Zalmspiesje gemarineerd met teriyaki en bosui
25. In bananenblad gestoofde vis
26. Zeeduivel bites in tempurabeslag met Texelse zeekraal 

mayonaise
27. Visfrietjes met ravigottesaus
28. Visstoofpotje met witvis en fruits de mer
29. Gebakken mosselen met champignons, uien en spekjes 
30. Huisgemaakte tagliatelle met gewokte spinazie en 

gerookte zalmsnippers
31. Omeletje met gerookte paling en prei 

 
Tapas met vlees

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

33. Groentenpakketje ingerold met spek
34. Wild zwijn medaillon met cranberry compote
35. Herten sucade met crostini van rozijnenbrood
36. Texels lamsstoofpotje met stamppot boerenkool
37. Eendenborst met mangosaus
38. Gemarineerde biefstukpuntjes met paddestoelensaus
39. Gehaktballetjes met satésaus
40. Homemade hamburger met spek en gebakken uitjes op 

een sesambolletje
41. Winterse roerbak met spruitjes, rul gehakt, paprika, 

spekjes, Texelse kaas en Texelse paddenstoelen
42. Wildstoverij met kastanjepuree
43. Schnitzel met gebakken champignons, spek en uien
44. Kipspiesje met satesaus en gedroogde uitjes
45. Spareribs, naar eigen recept bereid, met knoflooksaus


