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

ZO WERKT HET

• De menu’s hebben een vaste samenstelling, bestaande uit 10 tapas.
• 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 met pin of cash. 

• Bellen en bestellen via 0222 321080. 
• Bellen-bestellen kan vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur. 
• Afhalen op afspraak van 17.00 tot 19.30 uur aan ons snackloket.
• Houdt rekening met voldoende afstand.

TAPAS TO GO - BRASSERIE TX      
Afhalen op afspraak van 17.00 tot 19.30 uur aan ons snackloket

Vegetarisch 
Texels product

COVID-19
Hartelijk welkom bij Havenhotel Texel. 

Wij doen ons uiterste best de voorschriften van het RIVM zo goed mo-
gelijk uit te voeren. De voorschriften van het RIVM / Protocol KHN vra-
gen van ons team veel extra werkzaamheden om alles in goede banen 

te leiden. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Team Havenhotel Texel

Serranoham met meloen
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,  
oude kaas en rucola
Waldorfsalade
Crispy kipdijvlees met gin mayonaise
Kapsalon (frietjes, kipkebab, kaas, ijsbergsla en knoflooksaus)
Spareribs
Broodje beenham
Hachee met rode koolstamppot
Gepekelde varkensfilet met jutter perziksaus
Duo kroket (chorizokroketje en een tomaat-mozzarella kroket)

MENU 1 VLEES €17,50 PER PERSOON

* BIJLAGE: De menu’s worden geserveerd met nacho’s, dip en  
  stokbrood met aioli. 

LOSSE TAPAS €5,50 PER STUK

1. Serranoham met meloen
2. Waldorfsalade 
3. Bananenbrood naar eigen recept
4. 3 Loempia’s met chilisaus
5. Duo van 2 chorizokroketjes en 2 tomaat-mozzarella kroketjes
6. Kabeljauwfilet met creme van pastinaak en paddenstoelen 
7. Kibbeling van 100% kabeljauw met knoflooksaus
8. Kapsalon (frietjes met kipkebab, kaas, knoflooksaus en ijsbergsla)
9. Runderhachee met rodekool stamppotje
10.  Crispy kip met gin mayonaise

1. Portie dikke friet met mayonaise
2. Nacho’s met kaas uit de oven
3. Huisgemaakte duindoorn cheesecake
4. Tiramisu met toffeesaus

LOSSE BIJLAGE €3,50 PER STUK

Serranoham met meloen
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,  
oude kaas en rucola
Waldorfsalade
Loempia met chilisaus
Mini croissant gevuld met roomkaas en gerookte zalm
Kabeljauwfilet met creme van pastinaak en paddenstoelen
Scholfilet op een bedje van fruits de mer
Bourgondisch gebraad met bramen
Runderhachee met rodekool stamppot
Wrap gevuld met gesneden kip, fijne groenten en satesaus

MENU 2 GEMENGD  
(VIS/VLEES/VEGETARISCH) €17,50 PER PERSOON


