
Wij zijn een Stadscafé zoals deze hoort te zijn, 
iedereen is welkom! 

Borrelen, goede muziek en zalig genieten van
onze tapas gerechten uit de wereldkeuken!

 
Bierliefhebber? 

Bieren overal vandaan, Amerika, België, 
Noorwegen, Ierland enzovoort. 

Wijnen van over de hele wereld, uit onze
klimaatkast. Zin in een Rum, Whisky of een

verrassende Gin?
Vraag naar onze WERELD drankenkaart!

 
Onze tapas gerechten worden geserveerd in de vorm van een
tussengerechtje, en zijn ook perfect om te delen!

Stadscafé de Tapperij
‘’Aan boord van een handelsschip!’’



Borrelbrood pesto & boerenkaas  |  8,-
met aioli

Borrelbrood kruidenboter  |  7,-          
met aioli

Mexicaanse maissoep  |  5,-             
met kokosmelk

Welkom aan boord!
BROOD OP DE PLANK & SOEP

VIS
'''Het neusje van de zalm''

Pannetje garnalen  |  6,-
in knoflookolie

Ambachtelijke tonijnsalade  |  6,-     
met feta en bruschetta's

Gerookte forel  |  6,-             
op toast 

Zalm teriyaki spies  |  6,- 
met sesamkorst  



Captain's Favorite  |  7,-
knapperige kippenkluifjes in zoete Thaise saus 

Elburgs stoofpotje  |  9,-  
met stoer bierbrood ui-kaas

Kipdijspies met pindasaus  |  6,-             
met seroendeng, zoetzure komkommer en kroepoek

Gevulde varkenshaas  |  8,-
met roombrie, spek en cranberrysaus 

Diamanthaas op zijn Argentijns  |  8,-
met chimichurri

Iberico Ribfingers   |  8,-
met BBQ honingsaus

VLEES
'''Beste stuurlui staan aan wal''



Mini broodje hamburger  |  4,- 
met augurk, kaas, sla en stadscafé saus 

Nacho's uit de oven  |  7,-
met pulled chicken, boerenkaas, bbqsaus en crème fraîche

Mini kroket met Chorizo - 4st.  |  4,-

Pulled pork loempia - per stuk  |  2,-
met barbecuesaus 

Dumplings met kipgehakt  |  7,-
met huisgemaakte soja knoflooksaus

Verse friet met topping  |  5,-
aioli, ui, spek en boerenkaas

Verse friet  |  3,-
met (vegan)mayonaise óf truffel-mayonaise 

VLEES
'''Beste stuurlui staan aan wal''



Gefrituurde groente  |  4,-              
in een knapperig-zoet jasje

Pepers gevuld met roomkaas  |  4,-

Koude knoflookchampignons  |  3,-

Muhammara rijstsalade  |  4,-

Padron Pepers gegratineerd met kaas  |  3,-

BIJGERECHTEN
''Een oogje in het zeil houden''

'' Van twee walletjes eten ''
 

PROEVERIJ VAN TAPASGERECHTEN GEKOZEN
DOOR DE KOK.

 
VANAF TWEE PERSONEN  |  € 25,- p.p.



KLEINE MATROOSJES
Ai Ai Kapitein  |  6,50
frieten met vissticks óf frikandel en mayonaise

Schip Ahoi  |  8,-           
vrolijke kipspies met frieten en mayonaise

Toetje  |  3,-             
schatkistje met vanille,-en chocolade ijs + verrassing

NAGERECHTEN
Scheurbuik  |  8,50
citroen cheesecake met bolletje Limoncello-mascarpone ijs 
en glaasje Limoncello 

Zeebenen  |  8,50           
advocaat-ijs met Elburgse Sproakvloa, boerenjongens en slagroom

Lavendel-bosbessen-kokos ijs  |  8,50         
met kletskop  

Alle hens aan dek  |  9,- per persoon 
proeverij van diverse nagerechten voor twee personen  



OPENINGSTIJDEN 
Maandag  |  15.00u

Dinsdag  |  15.00u

Woensdag  |  15.00u

Donderdag  |  15.00u

Vrijdag  |  12.00u

Zaterdag  |  12.00u

Keuken geopend tot 22.00u  |  Fingerfood tot 02.30u

Iets te vieren?
Elke zondag is ons Stadscafé beschikbaar voor besloten feesten.

Zalig genieten bij, 
Stadscafé de Tapperij!



Elke week een nieuwe daghap
uit onze wereldkeuken! 

OP=OP
 


