
zoet

TAARTen Stalpaert special

verse appeltaart met  
koffie of thee naar keuze 

5,75

Wisselend assortiment  
koek en cake  vanaf 2,50
Vraag het onze medewerkers 
of neem een kijkje  
op onze krijtborden

Verse Appeltaart.......................4,25 
Met Jonagold appels en kaneel 

Cheesecake..................................4,50 
Met bosvruchten  

Chocolade taart.........................4,50 
Met chocoladeroom en karamel

Croissant...................................2,75
Met boter en jam

CAFÉ-RESTAURANT

STALPAERT

specials
Ananas, mango, sinaasappel en yoghurt smoothie........................4,25 

Perzik, passievrucht en kokosmelk smoothie....................................4,25 

Huisgemaakte Ice Tea.......................................................................................3,25



 

 
 

 

kindermenu

kindermenu
Bootje worst................................4,50 
Broodje knakworst, ketchup 
 

Soepje ..............................................3,75 
Kleine portie tomaten- of 
koninginnensoep 
 

Ben & Jerry’s ijs............................2,75 

Chuncky Monkey 
Choco Fudge Brownie 
Strawberry Cheesecake

‘T BLYE MAEL  
Bootje worst, limonade  

en een verrassing! 
4,95

snacks

snacks
Saucijzenbroodje.....................2,50 
Langere bereidingstijd 
 
Ossenworst..................................7,50 
Met Amsterdamse zilveruitjes en mosterd 
 
Oude kaas.....................................7,50 
Met Amsterdamse zilveruitjes en mosterd

Ossenworst (Nederlande worst van 
rauw rundvlees) is een van oorsprong 
Amsterdamse worst die zijn oorsprong 

vindt in de 17e eeuw, toen er veel ossen uit 
Duitsland en Denemarken binnenkwamen. 
Hier werd het vlees vermengd met kruiden 

uit Nederlands Indië zoals kruidnagel, 
peper, foelie en nootmuskaat. De worsten 
werden vervolgens gerookt om ze langer te 

kunnen bewaren.



brood

brood

burger

tosti
Boerenkaas (50+).......................7,00 
Tomaat, augurk, mosterdmayonaise 

 

Tonijnsalade..................................7,50 
Olijven en gedroogde tomaten 

 

Rosbief..............................................8,00 
Rode uiencompote, dragonmayonaise 
 
Pittige kip.......................................7,50 
Gemarineerde kip, bosui, guacamole 
 
Hummus van gepofte paprika.......7,75 
Feta, olijf, tomaten, koriander 

Brood & Soep  
Voor 3,25 extra  

Een kleine soep naar keuze bij uw sandwich

Cheeseburger..............................8,50 
100% Vechtdalrund 
Pittige Chipotlémayonaise, groentechips 
 

Vegetarische Burger................8,50 
Koriander, zoetzuur van komkommer,  
guacamole, groentechips 

Ham/kaas.......................................4,50 
Witbrood, achterham en belegen kaas 
 
Kaas tomaat..................................4,50 
Witbrood, belegen kaas en tomaat

Kaas..................................................4,50
Witbrood, belegen kaas 

Croque-Monsieur.......................6,50 
Tosti ham/kaas gegratineerd  
met 3 soorten kaas  
Langere bereidingstijd 

soep salade

Geroosterde tomatensoep.....7,50 
Kappertjes, pesto 
  

Koninginnensoep.........................7,75 
Amandel, pistache, kip, paddestoelen

soep

salade
Spekbokking..............................12,50 
Gemarineerde krieltjes, mierikswortel, biet 

Vergeten groenten..................12,50 
Diverse ‘‘vergeten groenten’’, comissiekaas, 
jonge bindsla

Koninginnesoep of Potage a la Reine 
is waarschijnlijk bedacht voor prinses 
Marguerite (Margot) de Valois (1553-

1615), de dochter van Catharina de Medici 
en Henri IV. Zij was dol op de soep die 

van een dubbele bouillon (gevogelte en 
paddenstoel) is gemaakt. 

Omdat het Franse hof katholiek was 
bestond er voor vastendagen een variant 

zonder gevogelte en zuivel. Deze werd 
gemaakt met karper, snoek, ui en 

kruidnagel.



Dranken

Coca Cola original, light, zero...................2,85 
  
Fanta Cassis, Orange...............................2,85 
 
Sprite.....................................................2,85 
 
Kinley Tonic, Bitter Lemon........................2,90 
 
Schweppes Ginger Ale............................. 2,90 
 
Fuzetea Sparkling Black Tea,  
Green Tea............................................2,90 
 
Rivella...................................................2,90 
 
Fristi, Chocomel......................................2,90 
 
Plat water 0,33 / 0,75...................2,60 / 3,85 
 
Bruis water 0,33 / 0,75..................2,60 / 3,85 
 
Limonade................................................1,75

Frisdranken

natuurlijke 
frisdranken

Canadian red cranberrysap 
Een stijlvol wellbeing drankje gemaakt van de 
beste bessen uit Canada 
 

Noa Elderflower & Rhubarb 
Natuurlijke kruidendrank gebaseerd op de  
Zweedse natuur 

Three Cents Ginger Beer / Pink Grapefruit Soda 
Three cents zijn geïnspireerd door 19e eeuwse 
frisdranken en worden gemaakt volgens een 
ambachtelijk productieproces. 

Alle natuurlijke frisdranken.................4,00

sap en zuivel
Appelaere appelsap...............................3,20 
 
Perelaere perensap.................................3,20 
 
Jus d’orange..........................................3,00 
 
Minutemade Tomatensap........................2,90 
 
Biologische melk, karnemelk...................2,20

Koffie.........................................................2,60       
 
Espresso...................................................2,60 
 
Cappuccino................................................2,95 
 
Koffie Verkeerd.........................................3,00 
 
Latte Machiatto........................................3,00 
 
Espresso Machiatto...................................2,60 
 

warme dranken
Dubbele Espresso.....................................4,00 
 
Dubbele Koffie.........................................4,00 
 
Thee.......................................................2,60 
 
Warme Chocolademelk............................3,50 
 
Slagroom..................................................0,25 

Wij kunnen uw koffie ook met sojamelk bereiden

verse thee
Muntthee..................................................3,10 
 
Gember/sinaasappelthee..........................3,10 



bier

Bier van de tap
Swinckels’ Superieur Pilsener 5,3%
0,25 / 0,5.................................................3,- / 5,75  
Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk 
met verfijnde bitters  
La Trappe Witte Trapist 5,5% 
0,25 / 0,5.............................................4,25 / 6,50 
Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door het 
koolzuurgehalte. De afdronk is droog en lichtbitter

bieren op fles

speciaalbier op fles
Omer Traditional Blond 8,0%...............4,60 
Krachtig en fris blond bier met 
een verfijnd fruitig aroma en een stevige body 

Brouwerij ‘t IJ Natte 6,5%...................4,60 
Dubbel donker, biologisch met een 
zachte smaak van donker mout  
Brouwerij ‘t IJ Zatte 8,0%...................4,60 
Tripel blond, biologisch  met een 
fruitige zachte smaak 

 
Penose Blonde Mien 6,0%....................4,25 
Fris blond bier met fruitig sinaasappelaroma  
Penose Haring Arie 6,5%....................4,25 
Volle IPA met frisbittere grapefruit smaak  
 
 

Boegbeeld bier 
van de maand 4,50

La Trappe Blond is een toegankelijk en 
verfrissend trappistenbier. Het heeft fruitige 
aroma’s, je proeft de zoetheid van de mout 
en een subtiele bitterheid maakt het plaatje 
voor deze blond compleet. La Trappe Blond 

werd beloond met een zilveren medaille 
tijdens de European Beer Star in 2015 en met 
een gouden medaille tijdens de World Beer 

Cup in 2016.

La Trappe Blond

Bavaria 5,5%.......................................4,00 
Dorstlessend lichtblond bier met een aangename 
bitter in de afdronk  
Bavaria 0,0% malt.................................3,00 
Alcoholvrije pilsener met de authentieke 
biersmaak van Bavaria  
Bavaria Radler Lemon 2,0%....................3,75 
Zonnige mix van natuurlijke fruitsappen en 
Bavaria bier

Probeer een  

Kopstootje
Ervaar de heerlijke combinaties van  

speciaalbier met Wynand Fockink jenever.  
Kijk op de jeneverkaart voor alle suggesties



Wijn Binnenlands

TX scheepsbitter 
4,00 

 

TX Scheepsbitter is een echte Texel-
se drank. Het is door Stokerij Texel 
speciaal ontwikkeld voor op of aan 
het water. Drink TX Scheepsbitter 
als aperitief, als digestief of ge-

woon als jij er zin in hebt. 

Wijnen
Wit                                                Glas / Fles 
Romeo – Verdejo – Spanje................................................................................4,50 / 23,50 
Heerlijke fris droge en fruitige wijn. U proeft frisse smaken van citroen, nectarine, perzik, 
frisse appel en een lekker fruitige afdronk. Dit is een ideale huiswijn die iedereen lekker vindt. 
Heerlijk bij borrelhapjes of diverse gerechten bereid met vis of een salade. 
 

Rood 
Sei Corone – Nero d’Avola – Italie......................................................................4,50 / 23,50
Een sappige, volle en soepele Zuid-Italiaan, boordevol rijp donker fruit en een hintje 
kruidigheid. Een Italiaanse allemans vriend als rode aperitief wijn en ideaal bij vlees-en 
vegetarische gerechten. 
 

Rosé 
Soek die Geluk – Shiraz – Zuid-Afrika................................................................4,50 / 23,50 
Heerlijke sappige en fruitige rosé die bol staat van de frisse rood fruit smaken zoals aardbeien, 
kersen en frambozen. Perfect als aperitief, bij salades en visgerechten.

De Vijf .....................................................................5,50 
Roggejenever...........................................................4,50 

Wynand Fockink Jenevers 
 
 

Rond 1679 begon Wynand Fockink met een likeurstokerij 
en distilleerderij. Hier worden likeuren en jenevers  

geschonken die nog op dezelfde manier worden gemaakt 
en gedronken als in de 17e eeuw.

Wynand Fockink De Vijf Jenever in combinatie met Zatte tripel 
van Brouwerij ‘t IJ. De Vijf Jenever is tenminste 5 jaar gerijpt op 
Frans en Amerikaans eiken, de geur is vanille-zoet, complex met 
duidelijke hout tonen en een beetje rozijn. Deze smaken harmo-
niëren mooi met de graan smaak met droge afdronk van de Zatte 
tripel.

Wynand Fockink Roggejenever in combinatie met Omer of de Haring Arie (IPA) van brouwerij 
Penose. Rogge is een oude graansoort en geeft deze jenever zijn heerlijke tonen van roggemout met een 
licht zoete zweem en een beetje jeneverbes. De zachte vanille tonen komen van de vatlagering op  
Amerikaans eikenhouten vaten. Doordat de IPA van Penose ook met rogge gemaakt wordt komen deze 
zurige smaken mooi samen.

Combinaties voor kopstootje


