
Koude tapas
1. Gemengde salade met geitenkaas, zongedroogde 

tomaatjes en nootjes

2. Wrap met kip, spinazie en roomkaas

3. Serranoham met meloen

4. Carpaccio met limoenmayonaise, kappertjes, 

zongedroogde tomaat en oude kaas

5. Salade met Texelse paddenstoelen, feta en balsamico

6. Wrap met tonijn, roomkaas, kappertjes en rucola

7. Huisgemaakte zoute stengels met een zilte dip

8. Salade met asperges, gerookte zalm en roerei

9. Pastasalade met pastrami

10. Antipasti: gemarineerde Manchego en olijfjes

Vegetarische tapas
11. Soep van de dag

12.  Groenten loempia met Thai chilisaus

13. Zoete friet met pepermayonaise

14. Aardappeltaartje met groene kruiden 

15. Nacho’s Mexicaans met rode uien, mais, kaas en guacamole

16. 2 vegetarische kroketjes

Tapas met vis
17. 

18. Linguine met gamba’s en langoustinesaus

19. Risotto met Texelse paddenstoelen, Noorse garnalen 

en aspergesaus

20. Visstoofpotje met Noordzeevis en schaal- en schelpdiertjes

21. Sliptongetje in de boter gebakken met citroen (zelf fileren)

22. Bombay Bali gamba’s

23. 

Tapas met vlees
24. Kapsalon (frites met kip kebab, kaas, sla en knoflooksaus)

25. Biefstukpuntjes met een warme knoflooksaus

26. Kip Stroganoff met wilde rijst

27. Curry ribs (in een kerriebouillon gegaarde spareribs)

28. Puntbroodje met lamsworst met pikante saus 

29. Broodje hamburger met gebakken uien en kaas

30. Varkensfilet met zigeunersaus

31. Buikspek piripiri met stickysaus

32. Lamsstoofpotje met zoete aardappelpuree

Dessert tapas
33. Vlaflip met yoghurt van de Novalishoeve

34. Romige chocolademousse met slagroom

35. 

36. Softijs met aardbeien van de Reuze Aardbei

37. Puddingbroodje

38. Ijskoffie met espresso, softijs en slagroom

39. Softijs met chocoladesaus en Oreo crumble

40. Softijs met Moccachino en Daim (chocoladecrisp gevuld 

met karamel)

TAPASKAART

Dessert tapas

Tapas dinerkaart juni - Brasserie TX 
Onbeperkt Texelse tapas eten 

Wij zijn 7 dagen per week geopend!
Vanaf 12.00 tot 15.30 uur voor lunch en vanaf 17.00 uur onbeperkt tapas eten. 

€ 32,50 pp. Kinderen tot en met 10 jaar € 2,25 per levensjaar. Tapas per stuk € 5,50.

Vegetarische tapas

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

17. Asperges met gerookte zalm, Annabel kriel en bearnaisesaus

23. Gebakken mosselen met champignons, uien en Italiaanse kruiden

35. Huisgemaakte mango cheesecake met een bodem van Oreo

• U kunt maximaal 2,5 uur gebruik maken van een tafel. 
• 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. 

• Drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen. 
• 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 mis-

verstanden te voorkomen. 
• Alle tapas worden à la minute vers bereid met veelal 

Texelse ingrediënten. Wij vragen daarom enig geduld. 

• Heeft u een allergie? Meld dit dan bij onze bedien-
ingsmedewerkers. Wij zullen er alles aan doen om 
één en ander aan te passen. 

• Namens het gehele team van Havenhotel Texel 
wensen wij u een fijne, gezellige en vooral smaakvolle 
avond bij ons.

ZO WERKT HET

In verband met de toegenomen drukte door de 
opening van de restaurants serveren wij geen tapas 
to go meer. De borrelbox is dagelijks te bestellen tot 
15.00 uur en tussen 17.00 - 18.00 uur af te halen bij 
ons ijsloket. Bellen en bestellen op 0222 321080. De 

samenstelling vind u op onze website. 


