Stadscafé de Tapperij
‘’Aan boord van een handelsschip!’’
Bij binnenkomst stap je aan boord van een nagebouwd
handelsschip van de Hanzestad Elburg,
het pand dateert al van 1765.
Het is nu authentiek in een modern jasje. Schilderijen
geven vanuit de kajuit uitzicht op de punt van de boot.
Kleine, ronde raampjes creëren een lichtinval die je
normaal aan boord ook zou ervaren.

Biersommelier Fiona de Lange
CAFÉS 250 topadressen van Nederland!

LUNCHKAART & TOSTI'S
Lunch tot 16.00u

Mexicaanse maissoep | 6,met kokosmelk, brood en aioli

Boeren volle yoghurt | 5,met granola, banaan en honing

‘’Peppi en Kokki’’ | 11,50
mini broodje hamburger, kipdijspies met pindasaus en verse friet

Oerbrood bourgondische kroket | 5,met truffel-mayonaise óf mosterdmayonaise
snee brood en een kroket extra? + 3,50

Muhammara rijstsalade | 9,met brood en aioli

Zin in FINGERFOOD?
Vraag naar onze WERELD drankenkaart!

LUNCHKAART & TOSTI'S
Lunch tot 16.00u

Flammkuchen uit de oven – Classic | 9,dunbrooddeeg met crème fraîche, spek, rode ui,
zongedroogde tomaat en kaas

Flammkuchen uit de oven – Pulled Chicken | 9,dunbrooddeeg met crème fraîche, pulled chicken, rode ui en
barbecuesaus

Matrozenlunch | 9,50
mexicaanse maissoep, oerbrood geserveerd met ham,
boerenkaas, gebakken ei en een bourgondische kroket

Wrap met falafelballetjes | 7,50
met rauwkost en harissa-veganaise

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

DE LEKKERSTE TOSTI'S
Keuze uit oerbrood wit óf bruin

Tosti ''veilige haven'' | 4,ham en boerenkaas

Anti-kater tosti | 7,twee frikandellen, boerenkaas, mayonaise, curry en uien

Tosti ''waterballet'' | 6,50
roombrie, spek en peer-gember salsa

Tosti ''bakboord'' | 6,50
met tonijnsalade, kaas en uien

Veggie tosti | 5,muhammara en boerenkaas

Stefs tosti | 7,pesto, boerenkaas, ham, spek, gebakken ei, tomaat en uien

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

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

Zin in FINGERFOOD?
Vraag naar onze WERELD drankenkaart!

Tip
Vanaf 17.00u kunt u zalig
genieten van onze
tapasgerechten uit de
wereldkeuken!

Vraag gerust naar onze Tapaskaart!

Arrangementen
Pink Ribbon High tea | € 25,- per persoon
Elke vrijdag & zaterdag

Wine & Food | € 25,- per persoon
Beer & Food DELUXE | € 40,- per persoon
StadsBBQ | € 29,50 per persoon
Iets te vieren?
Elke zondag is ons stadscafé beschikbaar
voor besloten feesten!
www.hotelelburg.nl

Welkom in Hotel Elburg
Warm Welcome! Herzlich Willkommen!
Ons boutique hotel ligt in het mooiste plekje van Nederland:
ELBURG!
Bij ons bent u altijd aan het juiste adres voor een fijne
overnachting, goéd ontbijt en een gezellig weekend! Ons
Hotel en Stadscafé ligt in het centrum van Hanzestad
Elburg, met alle faciliteiten en bezienswaardigheden voor
zowel toeristen als de zakelijke reiziger op korte afstand.
Het hotel beschikt over 13 hotelkamers, verspreid over drie
verdiepingen en is geheel rookvrij!

Nieuwsgierig naar onze hotelarrangementen?
www.hotelelburg.nl

''Warmte, sfeer en gezelligheid!''

