
Tapas to go - Brasserie TX      
Bestellen/afhalen kan 7 dagen per week

ZO WERKT HET

• De menu’s hebben een vaste 
samenstelling, bestaande uit 
10 tapas, dit is voldoende voor 
2 personen.

• De menu’s worden geserveerd 
met nacho’s, dip en stokbrood 
met aioli. 

• Losse tapas zijn in porties groter 
dan de tapas van de menu’s en 
kosten €5,50 per stuk.

• Men kan betalen bvk met pin 
of eventueel cash.

• Bellen en bestellen via  
0222 321080.

• Bellen-bestellen van tapas to go 
kan vanaf 14.00 tot 19.30 uur

• Afhalen op afspraak van 17.00 
tot 20.00 uur

• Afhalen kan aan ons snackloket.
• Wij bezorgen niet! 

Menu 1 en menu 2 zijn beschikbaar t/m 31 mei. 

Brasserie TX - Havenhotel Texel - Haven 2 - 1792 AE Oudeschild - 0222 321080 - www.havenhoteltexel.nl

Ons snackloket is 7 dagen per week 
geopend van 13.00-17.00 uur voor afhaal van
frites, snacks, kibbeling, softijs en milkshakes.

Tijdelijke aanbieding!
Bij bestelling van een menu tapas to go
2 porties softijs met Texelse aardbeien 

(Reuze Aardbei) voor €5,50
• Witte kool salade met ananas, appel en bleekselderij 

• Serranoham met meloen

• Carpaccio met rucola, truffelmayonaise, oude Texelse  

  kaas en pijnboompitten

• Loempia met sweet chilisaus

• Omeletje met prei en gerookte zalm

• Kibbeling met knoflooksaus

• Riso pasta met witte wijnsaus en garnalen

• Texelse lamscurry met wilde rijst

• Huisgemaakte kipnuggets met dip van gegrilde  

  paprika-zontomaatjes

• Gehaktballetjes met romige kokos-pindasaus

MENU 3 GEMENGD 
(VIS/VLEES/VEGETARISCH) €27,50 PER MENU

VOOR 2 PERSONEN

Witte koolsalade met ananas, appel en bleekselderij 
Serranoham met meloen
Carpaccio met rucola, oude Texelse kaas, truffelmayonaise 
en pijnboompitjes
Asperges met ham, roerei en gesmolten roomboter
Sesambolletje met huisgemaakte kipburger en zigeunersaus
Texelse lamscurry met wilde rijst
Gemarineerde varkenshaas met saus van knoflook, 
champignons en ham
Huisgemaakte kipnuggets met dip van gegrilde paprika en 
zongedroogde tomaat
Chorizo kroketjes
Spareribs naar eigen recept bereid, met knoflooksaus

MENU 2 VLEES €27,50 PER MENU
VOOR 2 PERSONEN

Witte koolsalade met ananas, appel en bleekselderij 
Broodje huisgemaakte tonijnsalade
Bananenbrood naar eigen recept
Sandwich van huisgemaakt brood met zongedroogde  
tomaat en pesto, belegd met makreelsalade
Asperges met zalm en saus van kruidenboter
Noedels met teriyaki en kleine gamba’s
Gebakken mosselen met champignons, ui en spek
Lasagne van vis met huisgemaakte lasagnevellen
Zalmspiesje met ingelegde gember en wakame
Tongfilet Picasso (gebakken vruchten met gember)

MENU 1 VIS €27,50 PER MENU
VOOR 2 PERSONEN

COVID-19
Hartelijk welkom bij Havenhotel Texel.

Wij doen ons uiterste best de voorschriften van het RIVM 
zo goed mogelijk uit te voeren. Helaas betekent dit voor u 
dat er bij ons per 1 juni minder mogelijkheden zijn voor de 
tapas to go. De voorschriften van het RIVM / Protocol KHN 
vragen van ons team veel extra werkzaamheden om alles 
in goede banen te leiden. We vragen uw begrip voor deze 

uitzonderlijke situatie. 

Team Havenhotel Texel 

1.  Witte koolsalade met ananas, appel en bleekselderij
2.  Serranoham met meloen
3.  Romige soep van Texelse Kruidenkaas 
4.  Bananenbrood naar eigen recept 
5.  Loempia gevuld met groenten, met sweet chilisaus
6.  Huisgemaakte kipnuggets met dip van gegrilde 

paprika en zongedroogde tomaat
7.  Chorizo kroketjes
8.  Texelse lamscurry met mango, papaya en wilde rijst
9.  Kipspiesjes met satésaus en gedroogde uitjes
10.  Kibbeling (kabeljauw) met knoflooksaus.

LOSSE TAPAS €5,50


