
Koude tapas
1. Waldorfsalade
2. Spiesje met meloen en gamba’s
3. Salade met geitenkaas, nootjes en Texelse honing
4. Wrap gevuld met gerookte zalm, roomkaas en spinazie 
5. Herfstsalade van spinazie, Texelse paddenstoelen en feta 
6. Slaatje van Hollandse garnalen, Noorse garnalen, 

rivierkreeftstaartjes en limoenmayonaise 
7. Rode bieten wrap gevuld met avocado, roomkaas, 

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

pijnboompitten en rucola
10. Stukjes Manchego (Spaanse kaas) met rode uiencompote 

Vegetarische tapas
11. Pindasoep met kokosroom 
12. Gefrituurde uienringen met dip van Texels lamsoor
13. Met roomkaas gevulde champignons, gegratineerd  

met Texelse kaas
14. Stoofpeertjes met creme de blue (kaas), krentenbrood en 

walnoten crunch 
15. Hartige muffin met geitenkaas, spinazie en 

zongedroogde tomaat 
16. Bananenbrood naar eigen recept
17. Patatas bravas: spicy aardappels met een grove 

tomatensaus en knoflook
18. Loempia gevuld met groenten, met sweet-chilisaus
19. Duo van een groentenkroketje en een tomaat-mozzarella 

kroketje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapas met vis
20.  Kibbeling (kabeljauw) met knoflooksaus
21.  Riso pasta met groenten, saus van kruidenroom en rode    

 mulfilet
22.  Greenshell mosselen met een warme knoflooksaus
23.  Gamba’s gebakken in knoflookolie
24.  Kabeljauwfilet met creme van pastinaak, shii-takes en   

 oesterzwam
25.  Scholfilet op een bedje van fruits de mer 
26.  Noordzee visballetjes gebakken in een luchtig beslag,           

 geserveerd met zilte mayonaise
27.  Gefrituurde inktvisringetjes met tomatensaus
28.  Sliptong gebakken in roomboter (zelf fileren) 
29.  Huisgemaakte pasta met een goedgevulde saus met o.a.  

 noordzeevis en schelp-/schaaldieren
30.  Gekookte mosselen in Skuumkoppe
31.  Mini croissant gevuld met gerookte zalm en roomkaas  

 
Tapas met vlees

32.  Wrap gevuld met kip, fijngesneden groenten en satesaus
33.  Broodje met beenham en honing-mosterdsaus
34.  Reuze champignon met gehakt en kaas 
35.  Huisgemaakt lamssaucijzenbroodje
36.  Bourgondisch gebraad met een bramencompote
37.  Kapsalon (frietjes met kipkebab, kaas, knoflooksaus en  

 ijsbergsla) 
38.  Gemarineerde biefstukpuntjes met stroganoffsaus
39.  Kippenboutje piri piri
40.  Kwartelboutje en couscous met raz el hanout
41.  Runderhachee met een rode kool stamppotje
42.  Crispy kipdijvlees met mayonaise van Texelse gin 
43.  Gepekeld varkensfilet met jutter-perziksaus
44.  Dubbeldekker cheeseburger
45.  Spareribs, naar eigen recept bereid, met knoflooksaus

Tapaskaart maand oktober - 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

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

TAPASKAART

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.

• Wij serveren geen kraanwater.
• 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!

 

Vegetarisch 
Texels product

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


