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

TAPAS TO GO JANUARI – BRASSERIE TX
Kijk voor de openingstijden op onze website of Facebookpagina

LOSSE TAPAS €5,50 PER STUK
1. Serranoham met meloen
2. Gemengde rauwkostsalade
3. Carpaccio met truffelmayo, oude kaas, pijnboompitjes, rucola
4. 3 Loempia’s met chilisaus
5. Duo van 2 oesterzwamkroketjes en 2 kaaskroketjes
6. Huisgemaakt bananenbrood
7. Portie gefrituurde uienringen met dip
8. Portie dikke frieten met mayonaise 
9. Chocolade mousse

KIJK VOOR DE OPENINGSTIJDEN  
OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA

• De menu’s hebben een vaste samenstelling, bestaande uit 10 tapas.
• De menu’s worden geserveerd met nacho’s, dip en stokbrood met aioli. 
• De tapas kunt u direct eten, de warme gerechten zijn heet genoeg  
 om direct op tafel te zetten.
• 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 vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. 
• Afhalen op afspraak van 17.00 tot 19.30 uur aan ons snackloket.

ZO WERKT HET

Serranoham met meloen
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, oude kaas, rucola
Gemengde rauwkostsalade
Stoofpeertjes (koud)
Wildstoof met hutspot
Pita kipkebab met tzatzikki 
Frittata kip, paprika en geitenkaas
Empanadas gevuld met gekruid gehakt, prei en een grove  
tomatensaus 
Schnitzel met stroganoffsaus
Gepekeld en zacht gegaarde varkensfilet met jutter-perziksaus

MENU 1 VLEES €17,50 PER PERSOON

Serranoham met meloen
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, oude kaas, rucola
Gemengde rauwkostsalade 
Lamscurry met mango en papaya en met rijst
Kip teriyaki met groenten en cashewnoten
Broodje beenham met mosterd-honingsaus
Champignons gemarineerd in groene kruidenpesto gebakken  
in knoflookolie
Luchtige balletjes van gemengde vis
Gamba’s met Aziatische groentenmix, knoflook en teriyaki 
Riso pasta met een visstoofpotje en kreeftensaus

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


