
Koude tapas
1. Salade met gerookte zalm en omeletreepjes
2. Groentechips met zilte mayonaise
3. Pompoensalade met granaatappelpitten en duindoorn
4. Wrap gevuld met avocado-roomkaas en Waddengarnalen
5. Homemade vegetarische sushi (2 stuks) met kikomansaus 

en chopsticks
6. Cocktail van Waddengarnalen en cocktailsaus 
7. Homemade sushi vis/vlees (2 stuks) met kikomansaus en 

chopsticks
8. Serranoham met meloen
9. Carpaccio met rucola, oude Texelse kaas, truffelmayonaise 

en pijnboompitjes
10.  Monica cocktail (kip, vruchtjes, noten en kerriesaus)

Vegetarische tapas
11. Texelse kruidenkaassoep
12. Gefrituurde uienringen met dip van Texelse lamsoor
13. Stoofpotje champignons gegratineerd met oude 

Texelse kaas
14. Dagverse huisgemaakte groentenquiche
15. Texelse kaasfondue met garnituurtjes
16. Kaaskroketjes
17. Gegrilde maiskolf met Texelse honing 
18. Loempia gevuld met groenten, met sweet-chilisaus
19. Gestoofde prei met Texelse kaassaus en 

bladerdeegstengel met sesam    

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Tapas met vis
20. Kibbeling (kabeljauw) met knoflooksaus 
21. Gegrilde botervis, rucola stamppotje en tomatensaus
22. Lasagne van witvis, zalm, spinazie met eigengemaakte 

lasagnevellen
23. In kruidenpesto gemarineerde gambaspiesjes
24. Zalmspiesje met teriyaki, ingelegde gember en wakame salade
25. Tongfilet Picasso (gebakken vruchten en gember)
26. Zeeduivelbites in tempurabeslag met Texelse zeekraal 

mayonaise
27. Gefrituurde vistapas (met o.a. inktvisringetjes, mosselen, 

visfrietjes)
28. Visstoofpotje met Noordzeevis en fruits de mèr
29. Gebakken mosselen in hartige kerriesaus 
30. Huisgemaakte tagliatelle met gewokte spinazie en 

gerookte zalmsnippers

31. Omeletje met gerookte zalm en prei 
 
Tapas met vlees

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

33. Andijvierolletje ingerold met spek
34. Fricandeaurolletje gevuld met pruimen en eigen jus
35. Mixed grill spiesje (kip/rund/varken) geserveerd met 

knoflooksaus
36. Texels lamsstoofpotje met hete bliksem
37. Stamppotje boerenkool met spekkies en rookworst
38. Gemarineerde biefstukpuntjes met champignons, 

hamreepjes en saus van Texelse knoflook
39. Gehaktballetjes met satésaus
40. Homemade hamburger met spek en gebakken uitjes op 

een sesambolletje
41. Houtje touwtjes vlees (rundersukade) met jus van 

Slufterbock
42. Boerderij eend met sinaasappel-mintsaus
43. Schnitzel met zigeunersaus
44. Kipspiesje met satesaus en gedroogde uitjes

45. Spareribs, naar eigen recept bereid, met knoflooksaus

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

TAPASKAART

Vegetarisch 
Texels product

Tapaskaart maand februari - Brasserie TX
Onbeperkt Texelse tapas eten

Geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur!
Woensdag t/m zondag € 28,50 p.p. - Kinderen t/m 11 jaar € 1,75 per levensjaar 

Tapas per stuk € 4,95


