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• Bij onbeperkt tapas eten kunt u 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 zijn in portie gelijk aan de onbe-
perkte tapas, de prijs vind u bij iedere categorie.

• 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? Meldt dit dan bij onze be-

dieningsmedewerkers. Wij zullen er alles aan 
doen om het één en ander aan te passen. 

• Namens het gehele team van Tapasrestaurant TX  
wensen wij u een fijne, gezellige en vooral smaak-
volle avond bij ons.

ZO WERKT HET

Tapasrestaurant TX - Dinerkaart december
Onbeperkt Texelse Tapas eten vrijdag t/m zondag vanaf 17.00 uur. 

€ 35,95 p.p. kinderen tot 10 jaar € 2,50 per levensjaar. 
U kunt ook tapas los bestellen, zie de prijs achter iedere categorie.

Koude tapas (€ 5,50 los per stuk)

1. Pompoensalade met granaatappelpitjes 
2. Serranoham met meloen 
3. Stoofpeertje met mousse van blauwschimmelkaas en 

walnotencrunch
4. Carpaccio met truffelmayo, pijnboompitten, oude kaas 

en rucola
5. Romige mousse van gerookte forel en dragon op 

een bruchetta  
6. Salade met cherrytomaatjes, bosui en geitenkaas
7. Wrap zalm met wasabi-roomkaas, komkommer en rode ui
8. Viscocktail met klassieke cocktailsaus
9. Coleslaw (witte kool, wortel, ui, gewelde rozijnen en mayo) 

Vegetarische tapas (€ 5,50 los per stuk)

10. Gebakken camembert met vijgenjam
11. Heldere uiensoep met een kaasbroodje
12. Loempia met Thai chilisaus
13. Quesadilla met pesto, kaas en uien
14. Groentenragout in korstdeeg
15. Roseval aardappeltjes met groene kruiden pesto
16. Paddenstoelen met room, ketjap, gegratineerd met 

Texelse kruidenkaas

Tapas met vis (€ 6,50 los per stuk)

17. Riso met gepocheerde kabeljauw en een warme 
knoflooksaus

18. Met kruidenkaas gegratineerd vispannetje
19. Mosselen met champignons en bosui, gebakken in 

kruidenboter, een vleugje knoflook en roomsaus
20. 2 gamba kroketjes
21. Torpedo garnalen met Thai chilisaus
22. Gefrituurde mosselen met een frisse dip
23. Gebakken botfilet met crème van knolselderij, peterselie 

en garnalenjus
24. Rode mulfilet met een preistamppotje en kruidenboter 

Tapas met vlees (€ 6,50 los per stuk)

25. Hertenstoofpotje met hete bliksem
26. Tostada kip, rode ui, kaas, ananas
27. Roerbakschotel van gekruide reepjes vlees, spruitjes, ui 

en paprika
28. Botermalse spareribs  
29. Broodje met een runderburger, gebakken uien en 

hamburgersaus
30. Bladerdeegbroodje met zuurkool, spek, bockworst 

en mosterd
31. Pilav met perzik, kipgehaktballetjes en rijst 
32. Biefstukpuntjes gewokt met roerbakgroenten 

en Stroganoffsaus
33. Pasta met krokante spekjes, courgette, tijm en room
34. Stamppot zuurkool met uitgebakken spekkies, rookworst en jus

Dessert tapas (€ 5,50 los per stuk)

35. Brownie met witte chocoladesaus om lekker in te dopen
36. Wafel gevuld met gele room en bosvruchtencompote
37. Tiramisu met een vleugje jutter
38. Kaasplankje met rode portstroop en vijgen-amandelbrood
39. Softijs met bounty, chocoladesaus, kokos en slagroom
40. Softijs met stukjes stroopwafel, karamelsaus en slagroom

TAPASKAART

Vegetarisch 

Texels product

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

Bijlage is ook mogelijk bij losse tapas:
*Dikke frieten met mayonaise € 5,50   
*Schaaltje gemengde salade € 4,50

Wij zijn beide kerstdagen 
geopend vanaf 16.00 uur! 

€ 38,50 pp. 


