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• U kunt maximaal 3 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. 

• Wij serveren geen kraanwater. 
• Bent u een kleine eter? Dan kunt u de tapas ook los 

bestellen, deze kosten €7,50 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.

• Drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen.  
• 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
Café complet       € 8,00
Koffie of thee naar keuze, geserveerd met 
een koffielikeurtje, slagroom en zoete lekkernijen
Texelse koffie met Jutter     € 7,95
French Coffee met Grand Manier    € 7,95
Irish Coffee met whisky     € 7,95
Spanish Coffee met Tia Maria    € 7,95

Vegetarisch

Texels product

Tapasrestaurant TX - Dinerkaart juni
Onbeperkt Texelse Tapas eten dagelijks vanaf 17.00 uur. 

Vanaf 12.00 uur serveren wij lunch in Tapasrestaurant TX op de begane grond.
€ 34,50 p.p. kinderen tot 10 jaar € 2,25 per levensjaar. Tapas per stuk € 7,50

Gratis bijlage bij onbeperkt tapas eten:
*Dikke frieten met mayonaise  
*Schaaltje gemengde salade 

Bijlage is ook mogelijk bij losse tapas:
*Dikke frieten met mayonaise € 4,50   
*Schaaltje gemengde salade € 4,50

*Dikke frieten met mayonaise  

  

Koude tapas
1. Salade geitenkaas met cashewnoten, honing 

en granaatappelpitten
2. Serranoham met meloen
3. Gerookte eendenham met roomkaas
4. Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, oude 

kaas en rucola 
5. Komkommerroomsalade 
6. Salade van Texelse asperges, krieltjes en Texelse 

paddenstoelen
7. Taartje van gerookte zalm en roomkaas
8. Salade met brie, kip en noten  

Vegetarische tapas
9. Gebakken licht pikante cheese bites met vijgenjam 
10. Asperge-kaassoep
11. Groentenomeletje 
12. ‘Koekje’ van Texelse paddenstoelen
13. Groentenloempia 
14. Maiskolf met Texelse honing
15. Texelse krieltjes met Texelse asperges en een lobbige 

groene kruidensaus

Tapas met vis
16. Kibbeling van 100% kabeljauw met knoflooksaus
17. Buideltje van in aluminiumfolie gestoofde vis met 

kruidenboter en kruiden
18. Risopasta met garnaaltjes en jus van gerookte paling
19. Hartige pancake met vis, geserveerd met wasabimayonaise
20. Torpedogarnalen met Thai chilisaus
21. Mosselen met kruidenboter en groenten
22. Gebakken tongscharfiletje met Texelse asperges en een 

luchtige groene kruidensaus

Tapas met vlees
23. Runderstoof met uien, champignons en groenten
24. Crispy kip met tomatenrelish 
25. Gehaktballetjes met satésaus 
26. Spareribs lichtzoet gemarineerd 
27. Kiprollade met roomsaus en Texelse paddenstoelen 
28. Broodje satéburger met bacon en pindasaus 
29. Boerderijeend met pruimen en rode port jus
30. Biefstukpuntjes met rijkgevulde Texelse paddenstoelensaus
31. Lams-merquez worstje op een bun 
32. Texelse asperges met ham en roerei 
33. Texelse lamsspareribs met roasted garlic 

Dessert tapas
34. Slagroomsoesjes met karamel-zeezoutsaus
35. Creme Catalana (Spaans nagerecht van een romige vla met 

citroen en kaneel onder een krokant gebrand laagje suiker)
36. Tiramisu met een vleugje Jutter
37. Panna cotta met crumble van koek en aardbeien van de 

Reuze Aardbei
38. Mini-appelflap lauwwarm geserveerd 
39. Softijs met advocaat en mini-oreo en slagroom
40. Softijs met stukjes Oreo, Kitkat, stroopwafel, karamelsaus 

en slagroom
41. Bananensplit (softijs met schijfjes banaan, chocoladesaus 

en slagroom)
42. Softijs met aardbeien van de Reuze Aardbei en slagroom

TAPASKAART

Vegetarische tapas


