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CAFÉ-RESTAURANT

STALPAERT

Taart 
uit eigen keuken

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

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

Chocoladetaart.........................4,50 
Met chocoladecrème en karamel 

Stalpaert special

Huisgemaakte appeltaart 
met koffie of thee naar keuze 

5,75

Diverse soorten gebak 
vanaf 2,50

Vraag het onze medewerkers
of neem een kijkje op de krijtborden

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

Oranjekoek is een Friese kruidkoek met roze 
glazuur en botercrème. De naam oranjekoek 
is te danken aan de sinaasappelsnippers die 

in het gebak verwerkt zijn.
3,50

oranjekoek

Diverse soorten fruit......0,50

Lekker en gezond



kinderen
Broodje worst.............................4,50 
Met ketchup
 
Soepje ..............................................3,75 
Kleine portie tomaten- of 
koninginnensoep 
 
NICE waterijsje...........................2,50
Diverse smaken

NICE knijpijsje..............................1,50
Diverse smaken

snacks Kindermenu

snacks
Nachos.......................................6,50
Met guacamole, zure room, kaas en 
Jalapeño peper
 
Nachos met kip.........................7,50 
Met guacamole, zure room, kaas, 
Jalapeño peper en gekruide kip 

Kindermenu:
‘t Blye mael 

Broodje worst, limonade  
en een verrassing! 

4,95

Gezond drinken is belangrijk, maar lekker 
genieten mag natuurlijk ook! Daarom krijg je 

Cool Bear limonade bij kindermenu 
‘t Blye Mael. Cool Bear maakt alleen gebruik 

van de beste ingrediënten uit de natuur. 
Dat betekent dat er  geen toegevoegde 

suikers, aspartaam of andere kunstmatige 
zoetstoffen in zitten. Cool Bear limonade is 

dus niet alleen lekker, maar ook nog eens een 
verantwoorde keuze. En zo zien we dat graag!



Geroosterde tomatensoep.....7,50 
Kappertjes, pesto 
  
Koninginnensoep.........................7,75 
Amandel, pistache, kip, paddestoelen

Soep

salade
Caesar salade................................9,50 
Romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, Parmezaanse kaas en ei 
 
Caesar salade met kip...............12,50 
Romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, Parmezaanse kaas, ei en kip

Caesar salade met gamba’s....12,50 
Romaine sla, croutons, ansjovis, 
kappertjes, Parmezaanse kaas, ei en gamba’s

Koninginnensoep
Koninginnensoep of Potage a la Reine is 

waarschijnlijk bedacht voor prinses Marguerite 
de Valois, de dochter van Catharina de Medici 

en Henri IV. Zij was dol op deze bijzondere 
soep die van een dubbele bouillon (gevogelte 

en paddenstoel) is gemaakt. 

brood

Tosti

Boerenkaas (50+).......................6,75 
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
 
Cheeseburger...............................9,50 
100% Vechtdalrund 
Pittige Chipotlémayonaise, groentechips 

Brood & Soep 

Voor 3,25 extra  
Een kleine soep naar keuze bij uw sandwich

Kaas.................................................4,50
Witbrood, belegen kaas 
 
Kaas & tomaat............................4,50 
Witbrood, belegen kaas en tomaat

Ham & kaas..................................4,50 
Witbrood, achterham en belegen kaas

Croque Monsieur......................5,50
Gegratineerde ham & kaas tosti met
drie soorten kaas
Langere bereidingstijd

Brood soep salade



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 
 
Fuze Tea Sparkling Black Tea,  
Green Tea............................................2,95 
 
Fristi.....................................................2,90
Chocomel..............................................2,90 
 
Mineraalwater 0,33 / 0,75............2,60 / 3,85 
 
Bruisend mineraalwater 0,33 / 0,75..2,60 / 3,85 
 
Cool Bear suikervrije limonade................1,75

FRISDRANken

sap en zuivel
Appelaere appelsap............................3,50 
 
Perelaere perensap.............................3,50 
 
Verse jus d’orange, klein of groot...3,00/4,50 
 
Biologische melk, karnemelk...............2,20

Koffie...................................................2,60 
 
Espresso..............................................2,60
Americano...........................................2,60 
 
Cappuccino...........................................2,95 
 
Koffie verkeerd.....................................3,00 
 
Latte macchiato..................................3,00 
 
Espresso macchiato.............................2,60 

Dubbele espresso.................................4,00 
 
Dubbele koffie......................................4,00 
 
Thee.................................................2,60
Verse muntthee..................................3,10
Verse gember & sinaasappelthee..........3,10 
 
Warme chocolademelk..........................3,50 
 
Slagroom.............................................0,25 
 

Mangosmoothie................................4,25
Met mango, ananas en kokosmelk 
Bosvruchtensmoothie.....................4,25
Met bosvruchten, aardbei en yoghurt
Groene smoothie..............................4,25
Met avocado, banaan en gember  

SMOOthies

Dranken

warme dranken

Koud hè? Warm op met onze speciale koffies en 
warme dranken. De siropen van Monin veranderen 
een simpele koffie in een unieke verwennerij.

Najaars
specials

Warme chocolademelk deluxe.................4,50
Met slagroom en mini marshmellows 
Chai latte......................................................4,50
Monin Indiase kruiden met opgeschuimde melk
Pumpkin spice latte...................................4,50
Monin pumkin spice, espresso, slagroom en kaneel
Speculaas latte...........................................4,50
Monin peperkoek, espresso, slagroom en speculaasbrokken
Karamel latte...............................................4,50
Monin Karamel, espresso, slagroom en karamelblokjes 
Chocolade latte...........................................4,50
Monin chocolade, espresso, slagroom en chocoladetopping



BIER

speciaalbier op fles
Brouwerij ’t IJ Natte 6,5%...................4,75 
Dubbel donker, biologisch met een 
zachte smaak van donker mout 
 
Brouwerij ’t IJ Zatte 8,0%...................4,75 
Tripel blond, biologisch  met een 
fruitige zachte smaak 

 
Penose Blonde Mien 6,0%....................4,50 
Fris blond bier met fruitig sinaasappelaroma
 
Penose Haring Arie 6,5%....................4,50 
Volle IPA met frisbittere grapefruit smaak  
 
 
 
 
 
 

Boegbeeldbier 
van de maand 4,50

Dit bier is vernoemd naar Theodoor Cornet, 
rentmeester van kasteel Diepensteyn. Hij gaf 
de opdracht een bier te brouwen ter ere van 
Salomon de Maldeghem, Ridder uit de 11de 
eeuw. Het resultaat is een zwaar blond bier 

van hoge gisting. Het bier krijgt z’n 
subtiele vanillesmaak dankzij de 

eikenhouten snippers die tijdens het 
brouwen zijn toegevoegd.

Bier op tap
Bavaria 5,5% 
0,25l/ 0,5l....................................3,00/ 5,75 
Dorstlessend lichtblond bier met een aangename 
bitter in de afdronk  
Bavaria Bok 6,5% 
0,25l/ 0,5l............................................4,50 / 6,50 
Fris bier met een lichte karamelsmaak en een 
vriendelijk bittere afdronk

Bier op fles
Swinckels’ Superieur Pilsener 5,3%.....4,00  
Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk 
met verfijnde bitters  
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

Cornet Blond 8,5%

Probeer een  

Kopstootje
Ervaar de heerlijke combinaties van  

speciaalbier met Wynand Fockink jenever.  
Kijk op de jeneverkaart op de volgende 

pagina voor alle suggesties.



Wijn Binnenlands

Wijnen

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 zeventiende eeuw.

De Vijf Jenever 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 harmoniëren mooi met de graansmaak en droge afdronk van de Zatte tripel.

Roggejenever met de Haring Arie (IPA) van brouwerij Penose. Rogge is een oude graansoort en geeft 
deze jenever zijn heerlijke tonen van roggemout met een lichtzoete zweem en een beetje jeneverbes. 
Haring Arie is ook gemaakt met rogge, waardoor het goed combineert met de jenever. 

Alle combinaties...........................................................................................................7,50

Combinaties voor kopstootje

Zeekoorts 

Ik moet weer op zee gaan, 
een goed schip en in ‘t verschiet

Een ster om op aan te sturen, 
anders verlang ik niet.

Het rukken van ‘t wiel, ‘t gekraak van het hout, 
het zeil ertegen,

Als de dag aanbreekt over grauwe zee, 
door een mist van regen.

Want de roep van de rollende branding, 
brekende op de kust,

Dreunt diep in het land in mijn oren 
en laat mij nergens rust,

‘t Is stil hier, ‘k verlang een stormdag, 
met witte jagende wolken

En hoogopspattend schuim en meeuwen 
om kronk’lende kolken.

Ik ben een gedoemde zwerver, 
waar moet ik anders heen?

Maar gelaten door de wind gaan, 
weg uit de stad van steen.

Geen vrouw, geen haard verwacht mij. 
Ik blijf ook liever zonder.

‘k Heb genoeg aan een pijp op wacht 
en een glas in ‘t vooronder.

Gebaseerd op dit gedicht van John Masefield (vrij 
vertaald door Jacob Slauerhof) heeft Wynand Fockick 
speciaal voor Het Scheepvaartmuseum de Zeekoorts likeur 
gemaakt. De basis van Superior Jenever wordt verrijkt met 
galanga wortel, laos wortel, gember, foelie en citroensap.

Zeekoorts likeur....................................5,00

Wit             Glas / Fles 
Romeo – Verdejo – Spanje.....................4,50 / 23,50 
Heerlijke frisdroge 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, 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 allemansvriend 
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-fruitsmaken zoals aardbeien, 
kersen en frambozen. Perfect als aperitief, bij 
salades en visgerechten.


