
Koude tapas
1. Gemengde salade met geitenkaas, honing en nootjes
2. Orichette (pasta) met gegrilde groenten
3. Serranoham met meloen
4. Carpaccio met truffelmayonaise, oude kaas, gecrushte 

pecan noten, rucola
5. Cocktail van verschillende soorten meloen 
6. Wrap met tonijn, roomkaas, kappertjes en rucola
7. Huisgemaakte Sil(te) stengels met een tomatensalsa
8. Bietjes salade met geitenkaas, appel en walnoten
9. Cocktail van gemengde vis, rauwkost en cocktailsaus
10. Anti pasti: heerlijk bordje met vis/vlees/vegetarisch
11. Rauwkostsalade 

Vegetarische tapas
12. Gepofte cherry tomaatjes met zeezout 
13. Groenten loempia met Thai chilisaus 
14. Zoete aardappelpuree met gegrilde groenten en crumble 

van noten met honing en zeezout 
15. Patatas Brava van truffelaardappeltjes met bosui en aioli 
16. Nacho Youri met kaas en grove tomaten relish  

en avocadodip 
17. 2 Groenten kroketjes 
18. Groenten omeletje 

19. Portie dikke frieten met mayonaise  

Tapas met vis
20. Gekookte mosselen in Strandstruner van brouwerij 

Tesselaar met een grove mosterddip
21. Scharfilet met topping van fruits de mer, champignons en prei 
22. Parelcouscous met gamba’s en knoflook
23. Riso met een roos van gerookte zalm en bieslooksaus
24. Ravioli met saus van antiboise en Black Tiger 
25. Viscurry met uien, groene erwtjes, citroengras en koriander
26. Gefrituurde inktvisringetjes met Bombay Bali dip
27. Gebakken mosselen met champignons, ui en paprika

28. Crispy zalm met licht pikante mangochutney

Tapas met vlees
29. Pulled Mark (patatjes met pulled chicken, satesaus en bosui)
30. Biefstukpuntjes met een Stroganoffsaus
31. Sombrero Martijn (gekruide kip met ui, paprika en
32. Malse spareribs met teriyaki-mirinsaus
33. Shepperd Pie (gehakt, tomatensaus, aardappelpuree en kaas)
34. Broodje hamburger (slagerij Dros) met gebakken uien en
35. Kippen dijen met pikante saus en cashew noten
36. Zomers andijviestamppotje met knakworst van slagerij Dros
37. Lamsragout

Dessert tapas
38. Vlaflip met yoghurt van de Novalishoeve
39. Tiramisu met een vleugje jutter
40. huisgemaakte kersen cheesecake met yoghurt van  

de Novalishoeve 
41. Soft(h)ijs met aardbeien van de Reuze Aardbei
42. Huisgemaakte frozen strawberry
43. Bosvruchten plaatgebak
44. Softijs met karamelsaus, stroopwafel en slagroom
45. Softijs met Moccachino en Oreo en slagroom 

TAPASKAART

Tapas dinerkaart augustus - 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 € 6,50.

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

• 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 €6,50 per stuk en zijn in portie 
wat groter.

• 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

KOFFIE SPECIALITEITEN
Cafe complet       € 7,50
Koffie of thee naar keuze, geserveerd met 
een koffielikeurtje, slagroom en zoete lekkernijen
Texelse koffie met jutter     € 7,50
French Coffee met Grand Manier    € 7,50
Irish Coffee met whisky     € 7,50
Spanish Coffee met Tia Maria    € 7,50

Vegetarisch 

Texels product

tomatensalsa)

kaas


