LUNCH

KAART

KLASSIEKERS

BOWL EN SALADES

Keuze uit bruin of wit brood

Poké bowl

Rundvleeskroket(ten)

€6,00-9,00
Bourgondische kroketten op brood met mosterd mayonaise

€15,50
Sushi rijst, avocado, wakame, mango, edamame en wortel
Keuze uit: kippendij, gerookte zalm of tempé [V]

Keuze uit 1 of 2 boterhammen

Carpaccio salade

Garnalen kroketjes

€8,00-11,00

€16,50
Black angus, Apeldoorns roem, truffelmayonaise en pittenmix

Hollandse garnalenkroketjes op brood
met mosterd mayonaise

Geserveerd met ciabatta brood

Keuze uit 1 of 2 boterhammen

Surf salade

12-uurtje

€10,50
Kroket op brood, eiersalade op brood en tomatensoep

€16,50
Gamba’s, gerookte zalm, rode ui, avocado, cherrytomaten en
een frisse yoghurt dressing
Geserveerd met ciabatta brood

Kan eventueel ook vegetarisch geserveerd worden [V]

Regenboog salade [V]

Tomatensoep [V]

€6,00

Geserveerd met brood

€14,50
Cherrytomaten, wortel en rode kool, mango, avocado, en
een frisse yoghurt dressing
Geserveerd met ciabatta brood

SPECIALS
Keuze uit een witte of bruine ciabatta

PLATES
Carpaccio

€10,50
Black angus, Apeldoorns roem, rucola, truffelmayonaise
en pittenmix

Vis duo

€10,75

Tonijnsalade, gerookte zalm, bosui en romaine sla

Bieslook roomkaas [V]

Romaine sla, komkommer en wortel
+ €2,00 gerookte zalm
€9,50

Kippendij, satésaus en gebakken uitjes

PANINI
Geserveerd met ketchup
Kaas en/of ham

€6,50

Tuna melt

€8,50

Tonijnsalade, kaas en rode ui

Pesto/tomaat [V]

Soap burger

€16,50
Cheddar, bacon, cocktailsaus, augurk en little gem

Oesterzwam burger [V]
€8,50

Kipsaté

Geserveerd met friet

€7,50

Pesto, tomaat en kaas
+ €2,00 serranoham

€16,50

Apeldoorns roem, rucola en truffelmayonaise

Kippendij saté
Atjar, gebakken uitjes, emping en satésaus
Keuze uit 2 of 3 satéspiesen

€13,50-16,50

KINDER

KAART
DINER

LUNCH
Kids boterham [V]

€3,50

Bruin of wit brood
Jam, pindakaas, ham of kaas

Kids tosti [V]

€5,00

Bruin of wit brood
Keuze uit ham en/of kaas

Kids poké bowl

€9,00
Sushi rijst, avocado, wakame, mango, edamame en wortel
Keuze uit: kippendij, gerookte zalm of tempé [V]

Poffertjes [V]

€5,50

Geserveerd met roomboter en poedersuiker

Bakje watermeloen [V]

€1,50

Kids tomatensoep [V]

€3,50

Kids spareribs
€10,50
Met friet, knoflooksaus, mayonaise en appelmoes
Kids saté
1 spies kippendij, satésaus
Met friet, mayonaise en appelmoes

€8,50

Kids macaroni
Met tomatensaus, groente
Keuze uit vega [V] of met gehakt

€7,50

SOAPIE menu
€6,50
Keuze uit: frikandel, kroket of kaassoufle [V]
Met friet, mayonaise en appelmoes
DESSERT
OLA
Neem een kijkje in onze Ola vriezer binnen

BORREL

KAART
PLATEAU’S

NACHO’S
Nacho’s classic [V]

€8,50

Huisgemaakte tomatensalsa, jalapeño, guacamole,
crème fraîche en kaas

Nacho’s gehakt

€9,50
Gehakt met huisgemaakte tomatensalsa, jalapeño, guacamole,
crème fraîche en kaas

BORREL BITES

€15,50
Fuet worst, Apeldoorns roem [V] , bitterballen, muhammara met
flatbread [V], olijvenmix [V] en luxe notenmix [V]

Soap plateau

€20,50
Bitterballen en Old Amsterdam bitterballen [V], butterfly shrimps,
yakitori spiesjes, olijvenmix [V] en ciabattabrood met smeersels [V]

LOADED FRIES

Broodplank [V]

€6,50
Ciabatta brood met bieslookroomkaas en Soapsaus

Yakitori spiesjes

Geniet plateau

Patatje rendang
Patatje pulled chicken

€7,50
€7,50

€9,50

6 spiesjes, yakitorisaus, sesamzaadjes en emping

Gamba’s al ajillo

€12,50

8 gamba’s in knoflookolie en ciabatta brood

Muhammara [V] kan ook vegan

€7,75

Met flatbread, geitenkaas, walnoten en peterselie

Olijvenmix [V] vegan
Cornichons en zilveruitjes

€6,50

VET LEKKER
8 of 16 stuks
Bitterballen

€7,50/14,50

Old Amsterdam bitterballen [V]

€8,50/16,50

Mix garnituur

€8,50/16,50

Butterfly shrimps

€7,50/14,50

Loempia’s [V]

€6,50/12,50

Portie zoete aardappel frietjes [V]

€4

Portie friet [V]

€3

DINER

KAART
BOWL EN SALADES

VOORGERECHTEN
Te bestellen vanaf 16:00 uur

Poké bowl
Carpaccio

€9,50
Black angus, Apeldoorns roem, rucola, truffelmayonaise
en pittenmix

Gamba’s

€12,50
Gamba’s, geroosterde zeewier, avocado, wakame, furikake en
wasabi mayonaise

Geitenkaas salade

€9,50

Druiven, walnoten, pecannoten en honing

€15,50
Sushi rijst, avocado, wakame, mango, edamame en wortel
Keuze uit: kippendij, gerookte zalm of tempé [V]

Carpaccio salade

€16,50
Black angus, Apeldoorns roem, truffelmayonaise en pittenmix
Geserveerd met ciabatta brood

Surf salade

€16,50
Gamba’s, gerookte zalm, rode ui, avocado, cherrytomaten en
een frisse yoghurt dressing
Geserveerd met ciabatta brood

Regenboog salade [V]

€14,50
Cherrytomaten, wortel en rode kool, mango, avocado, en
een frisse yoghurt dressing

HOOFDGERECHTEN
Te bestellen vanaf 16:00 uur
Rib eye

Geserveerd met ciabatta brood

€25,50

Van de grill met kruidenolie en seizoen groenten
Keuze uit friet of zoete aardappelfriet
+ €2,50 gamba’s

Zalm Teriyaki

PLATES
Geserveerd met friet en mayo
€19,50

Bosui, gebakken uitjes en seizoen groenten
Keuze uit friet of zoete aardappelfriet

Ravioli [V]

€18,50

Ricotta, spinazie, pesto en pittenmix

Gemarineerde spareribs

€18,50
Huisgemaakt, geserveerd met knoflooksaus en cocktailsaus

Soap burger

€16,50
Cheddar, bacon, cocktailsaus, augurk en little gem

Oesterzwam burger [V]

€16,50

Apeldoorns roem, rucola en truffelmayonaise

MIX GRILL PLATEAU
Te bestellen vanaf 16:00 uur
Mix grill te bestellen v.a. 2

€25,50 p.p.
Ossenhaas spies, lam spies, kippendij saté en spareribs
Geserveerd met mais, rode kool salade, seizoen groenten en friet
met sauzen

Kippendij saté
Atjar, gebakken uitjes, emping en satésaus
Keuze uit 2 of 3 satéspiesen

€13,50-16,50

DESSERT

KAART
KOFFIE SPECIALS

DESSERTS
IJs coupe

€6,50

€7,50

French coffee
Grand Marnier

€6,50

€6,50

Spanish coffee
Licor 43 of Tia Maria

€6,50

€6,50

Italian coffee
Amaretto

€6,50

Baileys coffee
Baileys

€6,50

Huisgemaakt met aardbeiensaus

Brownie
Met karamelsaus en stroopwafel crumble

Espresso martini

€6,50

Irish whisky

Yoghurt ijs, mango ijs en mango

Romee’s cheesecake

Irish coffee

Mooie Soap
momenten vast gelegd
of benieuwd naar onze
eigen socials?
Volg ons op
Instagram, TikTok of
Facebook

@soapapeldoorn

