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SPELREGELS TAPASMENUS

SPELREGELS BORRELBOX

• 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.

• De box heeft een vaste samenstelling en bestaat uit 20 gerechtjes met 
diverse brood en dips

• Tenminste 1 dag van tevoren bestellen op 0222 321080
• Afhalen op afspraak
• Men kan betalen met pin of cash

TAPAS TO GO APRIL – BRASSERIE TX
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

Nacho’s met dip
Gemarineerde olijven en gepofte tomaatjes
Zoute stengels met frisse dip
Kruidenpesto en tomaten tapenade
Wrap gevuld met gerookte zalm, spinazie en roomkaas
Rode bietenwrap met avocado, roomkaas, zongedroogde
tomaat en pesto
In kruidenpesto gemarineerde champignons
Pinchos met rauwe ham, salsa verde, sud‘n’sol tomaatjes
en rucola
Pinchos met oude kaas creme, carpaccio, pijnboompitten
en truffelmayonaise
Aardappelsalade en pompoensalade met granaatappelpitten
Gemengde kaas met rode uiencompote
Gemengde worstsoorten
Gemengde nootjes
Gamba’s in knoflookolie
Kippenboutjes piri piri
Bananenbrood met poedersuiker
Gehaktballetjes Indisch gekruid

UITGEBREIDE TAPAS BORRELBOX €32,50
OF €39,50 INCL. EEN FLES BUBBELS. (DE BOX IS VOLDOENDE VOOR 2 A 3 PERSONEN)

Serranoham met meloen
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,  
oude kaas en rucola
Komkommersalade
Aardappelsalade van Texelse krieltjes 
Nasi met gehaktballetjes en kokos-pindasaus
Kipkluifjes met Bonne Femme (met gebakken groenten,  
champignons, aardappels, zilveruitje)
Lamsstoofpotje met zoete aardappelpuree
Empanadas gevuld met gekruid gehakt
Broodje hamburger met gebakken uien en kaas 
Gepekeld en zacht gegaarde varkensfilet met Stroganoffsaus

MENU 1 VLEES €17,50 PER PERSOON

Serranoham met meloen
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,  
oude kaas en rucola
Komkommersalade 
Aardappelsalade van Texelse krieltjes met garnaaltjes 
Huis gemarineerde spareribs met knoflooksaus
Risotto met spinazie, geitenkaas en gerookte zalm
Linguini met gamba’s en krachtige saus van langoustines
Stoofpotje van champignons, gegratineerd met kaas
Buikspek met stickysaus
Goedgevulde vis quiche met Noordzeevis

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

1. Serranoham met meloen
2. Komkommersalade
3. Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten,

oude kaas en rucola
4. 3 Loempia’s met chilisaus
5. Portie dikke frieten met mayonaise V
6. Huisgemaakt fruitrolletje gevuld met peren-, appels-,  
    rozijnen compote en cranberries
7. Dubbel chocolate cheesecake
8. Alcoholvrije Scroppino 
9. Panna cotta met bosvruchten coulis
10.  Huisgemaakte karamel cheesecake met saus van  
    gezouten karamel

LOSSE TAPAS €5,50 PER STUK


