
Zalig genieten bij, Stadscafé de Tapperij!



TAPASKAART
Stadscafé de TapperiJ

‘’Aan boord van een handelsschip’’

BROOD OP DE PLANK & SOEP
• Borrelbrood pesto & boerenkaas   8,50

   met aioli

• Borrelbrood kruidenboter    7,50
   met aioli

• Seizoenssoep  v.a. 5,00

Stadscafé de Tapperij

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! 

Welkom aan boord!

• • • • • • • • • • •
Vis

‘het neusje van de zalm’’

• Pannetje garnalen  7,00
in knofl ookolie 

• Ambachtelijke tonijnsalade 7,00
met feta en toast

• Zalm teriyaki spies  7,00
met sesamkorst

• Captain’s Favorite   7,00
   knapperige kipdij in zoete Thaise saus 

• Kipdijspies met pindasaus             7,00
   met seroendeng en kroepoek

• Diamanthaas op zijn Argentijns    9,00
   met chimichurri 
   
• Mini broodje hamburger 4,00
   met augurk, kaas, sla en stadscafé saus 

• Mini kroket met Chorizo – 4st.     5,00

• Dumplings met kipgehakt 7,00
   met huisgemaakte soja knofl ooksaus

• Fajita’s kip – 2st. 10,00
   met crème fraîche en kaas 

• Spareribs 7,00
   in BBQ biermarinade

• • • • • • • • • • • • •
Vlees

‘ ’VAN TWEE WALLETJES ETEN’’

Proeverij van internationale tapas
 gekozen door de kok

Vanaf twee personen | 30,- p.p.

‘ ’CAPTAIN’S CHOICE’’
Wisselende tapas 

‘ ’Alle hens aan dek’’

Proeverij van diverse nagerechten
Vanaf twee personen | 10,- p.p. 

Kleine matroosjes

• Ai Ai Kapitein   7,00    
  frieten met vissticks óf frikandel 
 en mayonaise 

• Schip Ahoi   8,00
  vrolijke kipspies met frieten 
  en mayonaise

• Toetje    3,50
  schatkistje met vanille,-en 
  chocolade ijs + verrassing

NAGERECHTEN

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

• Elburgse Sproakvloa  5,00
   zelfgemaakte eierlikeur met slagroom 

• Hot Sailor          8,50
   vanille roomijs, warme frambozensaus, 
   slagroom en amandelschaafsel 

• Pecannotentaart   5,00
   met karamel en slagroom  

BIJGERECHTEN
“Een oogje in het zeil houden”

• Canarische groenten  4,50
   in een knapperig-zoet jasje

• Verse friet met topping  6,00
   aioli, ui, spek en boerenkaas 

• Verse friet   3,00
   met (vegan)mayonaise óf 
   truff el-mayonaise  

VEGA(N):
• Caprese 7,00
   tomaat, mozzarella en pesto

• Mini pita Falafel – 2st. 6,00
   met harissamayo

• Gevulde champignon – 3st. 9,00
   met gekarameliseerde ui, 
   roquefort en chocoladesaus 

• Thaise bitterbal – 4st. 4,00
   met groene curry

NAGERECHTEN


