
 

  LUNCH       KAART 
 

KLASSIEKERS 
Keuze uit bruin of wit brood 
 
Rundvleeskroket(ten)   €6,50-9,50 
Bourgondische kroketten op brood met  
mosterd mayonaise 
Vraag ook naar onze vega kroketten [V] 
Keuze uit 1 of 2 boterhammen 
 
Garnalen kroketjes    €8,50-11,50 
Hollandse garnalenkroketjes op brood met chilisaus 
Keuze uit 1 of 2 boterhammen 
 
12-uurtje     €12,50 
Keuze uit vlees, vis of vega [V] 
Kroket op brood, gekookt ei op brood met kaas,  
rucola, Zaanse mayo en wisselsoep 
 
Club sandwich     €11,50 
Kippendij, ei, bacon, tomaat, komkommer, ui  
en naturel chips 
 
Wisselsoep     €6,50  
Vraag de bediening naar de wisselsoep  
(vaak vega) [V] 
Geserveerd met ciabatta brood  
 

SPECIALS 
Keuze uit een witte of bruine ciabatta 
 
Steak sandwich     €11,50 
Gegrilde diamanthaas, rucola, chimichurri  
 
Gerookte makreel rilette   €10,75 
Romaine sla, rode ui en dille 
 
Geitenkaas [V]     €8,75 
Verse vijgen, vijgencompote, rucola, honing 
en walnoten 
 

 

PANINI 
Kaas [V] en/of ham    €6,50 
Geserveerd met ketchup 
 
Makreel     €8,75 
Makreel rilette, kaas en rode ui 
Geserveerd met limoen mayo 
 
Geitenkaas [V]     €7,50 
Walnoten, honing en appel + €2,00 serranoham  
Geserveerd met honing 
 
 
 

SALADES 
Geserveerd met ciabatta brood 
 
Surf & Turf salade (Oosters)  €17,50 
Gamba’s, diamanthaas, Oosterse groente en oestersaus 
(licht pittig) 
 
Crunchy chicken salade    €15,50 
Crunchy chicken, avocado, tomaat, rode ui en 
sriracha/honing dressing (licht pittig) 
 
Burrata salade [V]    €14,50  
Burrata, cherrytomaten, pittenmix, chili flakes, rode ui, 
olijfolie en balsamico dressing 
 
 

PLATES 
Geserveerd met friet en mayonaise 
 
Classic burger     €16,75 
Runderburger, cheddar, bacon, cocktailsaus, augurk  
en little gem 
 
Soap burger    €18,50 
Classic burger met buikspek en gefrituurde  
uien ringen on top 
 
Chicken burger     €16,75 
Crunchy chicken, tomaat, little gem, ui, sriracha mayo 
(licht pittig) 
 
Oesterzwam burger [V]    €16,75 
Apeldoorns roem, rucola en truffelmayonaise 
 
Kippendij saté     €13,50-16,50 
Atjar, gebakken uitjes, emping en satésaus 
Keuze uit 2 of 3 satéspiesen  



 
 

 

 

  

KINDER       KAART 
 

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 

 
Poffertjes [V]    €5,50 
Geserveerd met roomboter en poedersuiker 

 
Bakje tortilla chips  [V]   €1,50 
 
Kids tomatensoep [V]   €3,50 

DINER 
 
Kids spareribs    €10,50 

Met friet, knoflooksaus, mayonaise en appelmoes 
 
Kids saté    €8,50 
1 spies kippendij, satésaus 
Met friet, mayonaise en appelmoes 
 
Kids macaroni     €7,50 

Met tomatensaus, groente 
Keuze uit vega [V] of met gehakt  
 
SOAPIE menu     €6,50 

Keuze uit: frikandel, kroket of kaassoufflé [V] 
Met friet, mayonaise en appelmoes 
 
 

DESSERT 
 
OLA 
Neem een kijkje in onze Ola vriezer binnen 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

BORREL      KAART 
 

NACHO’S 
Nacho’s classic [V]    €8,75 
Huisgemaakte tomatensalsa, jalapeño, guacamole, 
crème fraîche en kaas 
 
Nacho’s gehakt     €9,75 
Gehakt, huisgemaakte tomatensalsa, jalapeño, 
guacamole, crème fraîche en kaas 
 

BORREL BITES 
Broodplank [V]     €6,50 
Ciabatta brood met 2 smeersels 
 
Yakitori spiesjes     €9,50 
6 spiesjes, teriyaki, sesamzaadjes en emping 
 
Gamba’s piri piri    €12,50 
8 gamba’s in knoflookolie met chilipepers en ciabatta 
brood (licht pittig) 
 
Muhammara [V] kan ook vegan   €7,75 
Met naanbrood, geitenkaas, walnoten, 
granaatappelpitjes en peterselie 
 
Olijvenmix [V] vegan   €6,50 
Cornichons en zilveruitjes 
 
Bao bun     €9,50 
2 bao buns met buikspek, wortel, rode kool, bosui, 
sesamzaadjes en sriracha mayo (licht pittig) 
 
Crunchy zalm sushi 8 st.     €11,50 
Met kewpie-en wasabi mayonaise en sojasaus 
 
 

PLATEAU’S 
Geniet plateau     €17,50 
2 soorten ham, 2 soorten kaas [V], olijvenmix [V], 
muhammara met naanbrood [V], vijgencompote [V]  
en luxe notenmix [V] 
 
Soap fried plateau 24stuks   €20,50 
Bitterballen, kaastengels [V], butterfly shrimps, mini 
loempia’s[V], vlammetjes en mix garnituur  
 
Soap Asian plateau    €26,00 
Gamba’s piri piri, bao bun met buikspek,  
butterfly shrimps, crunchy zalm sushi, yakitori spiesjes  
en zeewier chips  

 
 
LOADED FRIES 
Patatje runderstoof    €8,50 

 
 
VET LEKKER 8 of 16 stuks 
 
Bitterballen    €7,50/14,50 
Kaastengels [V]    €8,50/16,50 
Mix garnituur    €8,50/16,50 
Butterfly shrimps   €7,50/14,50 
Loempia’s [V]    €6,50/12,50 
Vlammetjes    €7,50/14,50 
Portie zoete aardappel frietjes [V]  €4,00  
 
 
 
 



 
 

 

  

DINER       KAART 
 

VOORGERECHTEN 
 
Beef tataki     €11,50 
Lente ui, ponzu saus, sesam en rucola 
 

Trio van vis     €12,50 
Makreel rilette, gamba’s en crunchy zalm sushi 
 

Warme geitenkaas [V]   €9,50 
Verse vijgen, walnoten, rucola en honing 
    
Wisselsoep    €6,50  
Vraag de bediening naar de wisselsoep  
(vaak vega) [V] 
Geserveerd met ciabatta brood  
 

Mix starter     €17,50 p.p. 
Combinatie van voorgerechten om heerlijk te delen 
(vanaf 2 personen te bestellen) 
 

HOOFDGERECHTEN 
 
Diamanthaas     €22,50 
Van de grill met chimichurri met groene asperges, 
trostomaten  
Keuze uit friet of roseval aardappels + €2,50 gamba’s 
 

Zalm teriyaki     €21,50  
Bosui, gebakken uitjes en Oosterse groente 
Keuze uit friet of roseval aardappels 
 
Stoofpannetje     €16,50 
Viola’s stoofvlees geserveerd met roseval aardappels 
en stoofpeer 
 
Shakshuka [V]    €18,50 
Vegetarisch pannetje met tomatensaus, puntpaprika, 
licht gestolde eieren en naanbrood 
 

MIX GRILL PLATEAU  €25,50 p.p. 
Diamanthaas, kippendij saté, spareribs en gamba’s 
Geserveerd met mais, groene asperges, trostomaten 
en friet met sauzen  (vanaf 2 personen te bestellen) 
 

SALADES 
Geserveerd met ciabatta brood 
 
Surf & Turf salade (Oosters)  €17,50 
Gamba’s, diamanthaas, Oosterse groente en oestersaus 
(licht pittig) 
 
Crunchy chicken salade    €15,50 
Crunchy chicken,  avocado, tomaat, rode ui en 
sriracha/honing dressing (licht pittig) 
 
Burrata salade [V]    €14,50  
Burrata, cherrytomaten, pittenmix, chili flakes, rode ui, 
olijfolie en balsamico dressing 
 
 

PLATES 
Geserveerd met friet en mayonaise 
 
Classic burger     €16,75 
Runderburger, cheddar, bacon, cocktailsaus, augurk  
en little gem 
 
Soap burger    €18,50 
Classic burger met buikspek en gefrituurde  
uien ringen on top 
 
Chicken burger     €16,75 
Crunchy chicken, tomaat, little gem, ui, sriracha mayo 
(licht pittig) 
 
Oesterzwam burger [V]    €16,75 
Apeldoorns roem, rucola en truffelmayonaise 
 
Kippendij saté     €13,50-16,50 
Atjar, gebakken uitjes, emping en satésaus 
Keuze uit 2 of 3 satéspiesen  
 
Gemarineerde spareribs   €18,50 

Huisgemaakt, geserveerd met knoflooksaus en 
cocktailsaus 



 
 

 

 

 

 

DESSERT      KAART 
 

DESSERTS 
 
Apple crumble    €6,50 
Huisgemaakte apple crumble met vanille ijs 
 
Ammaretti mousse    €6,50 
Mousse van chocolade, amaretto en amarettino 
koekjes 
 
Kaasplankje     €12,50 
Sheapsrond, Morbier, Kornblume geserveerd met 
notenbrood en vijgencompote 
 
Brownie     €6,50 
Met caramelsaus en stroopwafelcrumble 

 
Hot chocolate & salted caramel Baileys  €7,50 
Met slagroom en caramel flakes 

 

KOFFIE SPECIALS 
 
Irish coffee    €6,50 

Irish whisky 

 
French coffee    €6,50 
Grand Marnier 
 
Spanish coffee    €6,50 

Licor 43 of Tia Maria 
 
Italian coffee     €6,50 

Amaretto 
 
Baileys coffee     €6,50 

Baileys 
 
 
 
 
 

Benieuwd naar onze socials? Volg ons op Facebook, 
Instagram & TikTok @soapapeldoorn 

 
Tips of andere vragen?  

Of zou je hier wel je feestje willen geven? 
 

Mail ons naar reserveringen@soap-apeldoorn.nl 

 

mailto:reserveringen@soap-apeldoorn.nl

