Tapperij Dranken
Warme dranken
Koffie

€ 2,50

Verse munt thee met honing

€ 3,75

Thee

€ 2,50

Hot choco met Rum

€ 5,00

Cappuccino

€ 2,75

Dokkumer koffie Berenburg

€ 6,75

Espresso

€ 2,50

French coffee Grand Marnier

€ 6,75

Koffie verkeerd

€ 2,50

Spanish coffee Liqor 43

€ 6,75

Hot Choco slagroom € 3,25

Irish coffee Whiskey

€ 6,75

Dubbele espresso

€ 3,50

Baileys coffee

€ 6,75

Latte Macchiato

€ 4,25

Verse gember thee

€ 3,75

Lekkers voor bij de koffie of thee
Appelkruimel taart met slagroom

€ 2,50

Cheese cake met slagroom / passievrucht kwarktaart

€ 2,50

Frisdranken
Appelsap

€ 2,50

Ginger Ale

€ 2,50

Bitterlemon

€ 2,50

Fanta

€ 2,50

Cassis

€ 2,50

Icetea

€ 2,50

Chocolademelk

€ 2,50

Icetea green

€ 2,50

Chaudfontaine rood

€ 2,50

Jus d’orange

€ 2,50

Chaudfontaine blauw

€ 2,50

Rivella

€ 2,50

Coca Cola

€ 2,50

Sprite

€ 2,50

Coca Cola Light

€ 2,50

Tonic

€ 2,50

Coca Cola Zero

€ 2,50

Melk / karnemelk

€ 2,50

Tapperij wijnen
Wijnen
Bereich Berenkastel (huiswijn zoet)

€

3,25

Cote Soleil Merlot (huiswijn rood)

€

3,25

Cote Soleil Sauvignon blanc (huiswijn wit)

€

3,25

Cote Soleil Syrah rose (huiswijn rose)

€

3,25

Cote Soleil Chardonnay

€

4,00

Braña Vieja Navarra Tempranillo

€

4,25

Hugo

€

3,25

Prosecco

€

4,00

Huiswijn per fles

€ 20,00

Cote Soleil Chardonnay per fles

€ 22,50

Braña Vieja Navarra Tempranillo per fles

€ 23,00

Voor bij de borrel
Tapperij borrelhapjes
Brood met smeersels

€

6,25

Bourgondische bitterballen 8 st.

€

6,25

Tapperij plankje (met kaas, worst en olijven)

€

7,95

Nacho chips (gegratineerd met tomaat, salsa en kaas

€

7,75

Macho Nacho (met gehakt, salsa, en Cheddar)

€

9,25

Chorizo kroketjes met chili saus

€

8,25

Puntzak zoete aardappel frites met truffelmayonaise

€

4,75

Geitenkaaskroketjes met cranberry compote (8 st.)

€

8,25

Bittergarnituur 12 st.

€

7,50

Bittergarnituur 24 st.

€ 14,50
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Tapperij lunch

tot 16.30

(Keuze uit wit of bruin brood)

Molenaars brood kaas of ham

€ 5,25

Molenaars brood gezond

€ 7,50

Molenaars brood brie, walnoten, appel, honing

€ 7,50

Molenaars brood tonijnsalade

€ 7,50

Molenaars brood carpaccio

€ 9,00

Molenaars brood zalm

€ 9,00

2 kroketten of 2 frikandellen op brood

€ 6,75

Uitsmijter kaas / ham

€ 6,75

Uitsmijter kaas / ham / spek

€ 7,25

Puntzak frites met mayonaise

€ 3,75

Soep van de week

€ 5,25

Tosti ham / kaas

€ 4,25

Tosti kaas / pesto

€ 4,75

Tosti Tapperij (kaas / ham / ui / tomaat)

€ 5,25

Broodje van de week

€ 6,25

Tapperij Club sandwich
(Sandwich met kip, bacon, tomaat, salade & pesto mayonaise)
Broodje Pulled Chicken
(Italiaanse bol met heerlijk gekruide kip, salade en uitjes
Broodje warm vlees
(Italiaanse bol met warm vlees, uitjes en satésaus)

€ 9,25

Maaltijd salade Caesar

€ 11,25

Maaltijdsalade Vega

€ 11,25

Maaltijdsalade tonijn

€ 11,25

Maaltijdsalade carpaccio

€ 12,50

Maaltijdsalade zalm

€ 12,75

Pannenkoek naturel (& boter)

€ 8,00

Pannenkoek met appel / rozijnen

€ 10,75

Pannenkoek met kaas / ham / spek

€ 10,75

Pannenkoek met brie / walnoten / honing

€ 11,75

€ 8,75
€

8,75

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Tapperij Starters

vanaf 17.00

Brood met smeersels
Soep van de week

€ 6,25
€ 5,25

(Geserveerd met brood & kruidenboter)

Tapperij glaasje lekkers

€ 7,25

(Tomaat, mozzarella, serrano ham en pesto mayonaise))

“Toast” met zalm)

Tapperij Plates
Tapperij Plates

€ 8,00

(Gerookte zalm op toast met dille mayonaise)

vanaf 17.00

Onderstaande gerechten worden geserveerd met frites & salade

Tapperij Burger

€ 12,95

(Runder burger 175 gr. met sla, tomaat, ui, komkommer, bacon & Cheddar kaas
op een Italiaanse bol, geserveerd met sausjes)

Tapperij Vega Burger

€ 12,95

(Huisgemaakte vega burger 175 gr. met sla, tomaat, ui, komkommer & Cheddar kaas
op een Italiaanse bol, geserveerd met sausjes)

Pulled Chicken a la Tap

€ 13,95

(Italiaanse bol met heerlijk gekruide kip, salade en uitjes)

Schnitzel

€ 14,95

(Gepaneerde schnitzel met champignonsaus)

Oerhammetje

€ 14,95

(Mals oerhammetje met honing mosterd saus)

Tapperij kippetje

€ 15,25

(Kipfilet uit de oven met brie, serranoham en honing)

Varkenssaté

€ 16,95

(Heerlijk malse saté met satésaus en gebakken uitjes)

Fish & Chips

€ 18,25

(Kabeljauw in een krokant jasje met remouladesaus)

Maaltijd salade Caesar

€ 11,25

Maaltijdsalade Vega

€ 11,25

Maaltijdsalade tonijn

€ 11,25

Maaltijdsalade carpaccio

€ 12,50

Maaltijdsalade zalm

€ 12,75

Tapperij Flammkuchen vanaf 17.00
Flammkuchen “Klassiek”

€ 11,25

(met creme fraiche, spek, uitjes en kaas)

Flammkuchen “Cheesy”

€ 12,25

(met creme fraiche, brie, spek, walnoten, honing en rucola)

Flammkuchen “Tapperij”

€ 12,75

(met creme fraiche, spek, serrano ham, uitjes, tomaat, kaas en rucola)

Flammkuchen “Vega”

€ 12,75

(met creme fraiche, gebakken champignons, geitenkaas, gorgonzola en rucola)

Plate van de week
Elke week .. een andere plate!
Informeer bij ons personeel

Tapperij Toetjes

vanaf 17.00

Dame Blanche
(Vanille ijs, chocoladesaus & slagroom)

€ 6,25

Tapperij ‘Brownie’
(Brownie met vanille ijs, slagroom & chocoladesaus)

€ 6,25

Sorbet bosvruchten yoghurt ijs
(Bosvruchten yoghurt ijs met framboos topping & slagroom)

€ 6,75

“Crispy” Griekse yoghurt met honing en walnoten
(Griekse yoghurt met honing, walnoten
& Granola whizzy walnut)

€ 7,00

Tapperij kaneel broodje
(Lauwwarm kaneelbroodje met vanille ijs & slagroom)

€ 7,00

Het splitsen van de rekening is niet mogelijk bij ons!

Tapperij koffie ‘Special’
Dokkumer koffie
French coffee
Spanish coffee
Irish coffee

€ 6,75

