
Koude tapas
1. Huisgemaakte aardappelsalade
2. Rosbiefrolletjes gevuld met roomkaas
3. Salade met geitenkaas, nootjes en Texelse honing
4. Wrap gevuld met gerookte zalm, roomkaas en spinazie 
5. Salade gerookte kip met mango en passiefruitdressing 
6. Cocktail van Waddengarnalen met cocktailsaus 
7. Rode bieten wrap gevuld met avocado, roomkaas, 

cherrytomaat en pesto
8. Serranoham met meloen
9. Carpaccio met rucola, oude Texelse kaas, truffelmayonaise 

en pijnboompitjes
10. Anti pasta met bijv. olijven, feta, cornichons

Vegetarische tapas
11. Huisgemaakte uiensoep met kaascrouton 
12. Gefrituurde uienringen met dip van Texels lamsoor
13. In knoflook gebakken champignons, met kaas gegratineerd
14. Portobello gevuld met geitenkaas en honing
15. Gekookte witlof met een fijngesneden topping van  

groenten en kruiden 
16. Bananenbrood naar eigen recept
17. Patatas brava: spicy aardappels met een grove 

 tomatensaus en knoflook
18. Loempia gevuld met groenten, met sweet-chilisaus
19. Zelfgemaakte groentenburger met cheddar-sambal  

kaas op een huisgemaakt broodje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapas met vis
20. Kibbeling (kabeljauw) met knoflooksaus
21. Riso pasta met gamba’s, pesto, knoflook en groenten
22. Lasagne van Noordzeevis, fruits de mer en 

eigengemaakte lasagnevellen
23. Crostini met tomatentapenade en knoflookgamba’s
24. Zalmspiesje met teriyaki, ingelegde gember en 

wakamesalade
25. Tongfilet Picasso (gebakken vruchten en gember)
26. Noordzee visballetjes gebakken in een luchtig beslag, 

geserveerd met zilte mayonaise
27. Gefrituurde inktvisringetjes met tomatensaus
28. Visstoofpotje met Noordzeevis en fruits de mer
29. Rode mulfilet met risotto en kruidenkaassaus
30. Gebakken mosselen met champignons, paprika, prei en 

verse basilicum
31. Omeletje met gerookte zalm en prei 

 
Tapas met vlees

32. Quesadillas met spinazie, kip en Texelse kaas
33. Gewokte groenten met lamsworstjes
34. Duo van een kaaskroketje en chorizokroketje
35. Huisgemaakt lamssaucijzenbroodje
36. Lamscurry met mango en papaya 
37. Crispy buikspek gemarineerd in een stickysaus
38. Gemarineerde biefstukpuntjes met stroganoffsaus
39. Gehaktballetjes met een romige kokos-pindasaus
40. Mixed grill met gepofte knoflook
41. Houtje-touwtjesvlees (rundersukade) met jus van 

Slufterbok van familiebrouwerij Tesselaar
42. Crispy kipdijvlees met mayonaise van Texelse gin 
43. Varkenshaasmedaillon met brie en spek
44. Huisgemaakte pizzaburger (met oa gehakt, pepperoni, 

paprika, kaas) op een sesambolletje
45. Spareribs, naar eigen recept bereid, met knoflooksaus

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.

• 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 €5,50 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!

Tapaskaart maand juli - Brasserie TX 
Onbeperkt Texelse tapas eten 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 17.00 uur!
Maandag  t/m zondag € 29,50 p.p. - Kinderen t/m 11 jaar € 2,00 per levensjaar Tapas per stuk € 5,50.

Wij werken niet met shifts, u kunt op uw gewenste tijdstip reserveren.

Vegetarisch

Texels product

Wij hebben ook een tapas to go menu voor 27,50 (2 personen)  
en 5 losse tapas to go. De tapas to go vindt u op onze  

facebookpagina en website.

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

TAPASKAART


