
 

  
 
 

 
“Happerij Tapperij De Expeditie” geeft u een jonge en verfrissende blik op wat horeca ook kan 

zijn. 
 We zijn een lunch- en eetcafé waar vele culturen samenkomen. 

Bij ons staan betaalbaar vers eten én gastvrijheid met een lach voorop! 
Door veel te reizen leer je de culturen, tradities en eetgewoonten goed kennen. Door dit alles 

terug te brengen in “De Expeditie” hopen wij u een heerlijke avond te bezorgen. 
 

In veel landen eten ze niet op vaste tijdstippen zoals we dat in Nederland vaak wel doen.  
Daarom kunt u bij ons de hele dag door van alles bestellen van onze kaart. Warm of koud, grote of 

kleine porties. 
U geniet voor een gangbare prijs van een smaakvolle lunch of een heerlijk diner. 

“De Expeditie” maakt buiten de deur eten weer leuk een betaalbaar. 
 

 
Nieuw!!! 

"𝗢𝗽 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗲 𝗕𝗼𝘅"        voor 2 personen. € 22,95 p.p. 

1x chicken burger, 1x cheeseburger, overheerlijke spareribs, chicken wings, wedges,  
zoete aardappel friet, 2 verschillende salades, 3 verschillende sauzen en  
frisse doekjes voor na het aflikken van je vingers! " 

 

"𝗢𝗽 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗲 𝗕𝗼𝘅" vega/vegan     voor 2 personen. € 22,95 p.p. 

1x bieten tofu burger, 1x portobello burger, uienringen, falafel, tempé sate, wedges,  
zoete aardappel friet, 2 verschillende salades, 3 verschillende sauzen en  
frisse doekjes voor na het aflikken van je vingers! 

 
 

Heeft u een allergie meld dit dan aan de bediening! 



 

Voorgerechten 
- Broodmandje met 3 verschillende smeersels (+/- 2personen)*   € 6,00 
- Champignons Dordogne* (** mogelijk)       € 6,50 

Champignons gefrituurd in bierbeslag. Geserveerd met onze huisgemaakte aioli 
- Dordogne met een twist                  € 7,00 
 Kippendijfilet gefrituurd  in bierbeslag. Geserveerd met satésaus 

- Chicken wings            € 6,50 
 Vier goed gekruide wings. Geserveerd met BBQ-saus 

- Crispy pulled pork           € 6,50 
 Krokante pulled pork geserveerd met een mangochutney 

- Bruschetta * (**Mogelijk)          € 6,50 
         Knoflookbrood bedekt met een mix van tomaat, ui, pesto en aceto    
- Amelandse Portobello uit de oven * (** mogelijk)     € 7,00 
         Gevuld met geitenkaas, honing en pijnboompitten 

- Tartaar van tonijn           € 8,50 
 Met sesamolie, sojasaus, wasabi-mayonaise, rode ui en geroosterde wasabi-sesamzaad  

- Tomaten tartaar           € 7,95 
Tartaar gemaakt van drie verschillende tomaten, met rode ui,  
Kalamata olijven, kappertjes en avocado. Geserveerd met toast brood  
 

 
Maaltijdsalades                                                      Voorgerecht / 
hoofdgerecht 
- Salade Aziatische tonijn                 € 6,50 / € 12,00  

Tonijnsalade met wasabi-mayonaise, veel verse groenten en geroosterde wasabi-sesamzaad 

- Salade Oosterse varkenshaas                            € 7,00 / € 12,50 
 Met verse groenten, pijnboompitten en honing 

- Salade teriyaki (*/** mogelijk)                    € 7,00 / € 12,50  
keuze uit: vega, kip(+€1,00) varkenshaas (+€1,50) of scampi’s(+€2,00) 

-Salade geitenkaas * (** mogelijk)      € 9,50 / € 14,00 
 Lauwwarme geitenkaas, honing, dadels, fruit, en een mix van zaden 

- Salade carpaccio van rosbief       € 8,50 / € 13,00  
Met pesto, zadenmix, Grana Padano snippers en truffelmayonaise 

- Zalmrolsalade (*mogelijk)                            € 8,50 / € 13,00  
Wrap met gerookte zalm, kruidenroomkaas, sla, tomaat, komkommer en rode ui 

- Catalaanse scampi’s         € 8,50 / € 16,00  
 Scampi’s gebakken in honing, knoflook, sinaasappelsap en rozemarijn  

(Friet, wedges of brood erbij  + € 2,00) 
 
 
 



 
Burgers worden geserveerd met friet & een salade 
- Cheeseburger                   € 10,00 

200 gram huisgemaakte runderburger met kaas, sla, ui en tomaat 

- Spicy cheeseburger                  € 11,00 
200 gram huisgemaakte runderburger met kaas, sla, ui,tomaat, jalapeño en siracha mayo   

- Burger “Op Expeditie”                                      € 11,00 
200 gram huisgemaakte runderburger met sla, ui, tomaat,  
kaas, bacon en wasabi-mayonaise 

- Big burger “Op Expeditie”                                      € 12,50 
250 gram huisgemaakte runderburger met sla, ui, tomaat,  
kaas, bacon en wasabi-mayonaise 

- Burger pulled pork                  € 12,50 
200 gram huisgemaakte runderburger met sla, ui, tomaat,  
pulled pork, kaas en bbq-paprikasaus 

- Pastrami burger                    € 15,00 
200 gram huisgemaakte runderburger met sla, rode ui, tomaat,  
pastrami , American mosterd en sweet pickle relish 

- Chicken burger                  € 10,00 
 Krokante kipburger met sla, ui, tomaat en bbq-paprikasaus  

- Spicy chili chicken burger                 € 11,50 
 Krokante kipburger met kaas, sla, ui, tomaat, jalapeño en chilisaus   

- Bietenburger * (**Mogelijk)                € 10,50 
 Bieten tofu burger met sla, ui, tomaat en bbq-paprikasaus (met kaas +€0,50) 

- Portobello burger * (**Mogelijk)         € 12,50 
 Gemarineerde portobello met gebakken ui. Bedekt met sla, rode ui, tomaat en aioli 

 
 
Pasta 
- Pasta tagliatelle arabica (*mogelijk)                   € 12,50 

Lichtpikante tomatensaus met rundergehakt en een mix van groenten 

- Pasta tagliatelle scampi’s          € 13,50 
Met een curry-roomsaus en een mix van groenten   

- Pasta tagliatelle kip pesto (*mogelijk)                        € 12,50 
Met een pesto-roomsaus, cherrytomaten en Italiaanse kruiden 

- Pasta tagliatelle gerookte zalm         € 13,50 
Met een spinazieroomsaus  

- Cannelloni *            € 12,50 
 Met pomodorisaus en kaas, gevuld met ricotta en spinazie  

 
 

*Vegetarisch  **Veganistisch. (Allergie? Meld dit de bediening!) 



 
Vleesgerechten 
- Saté v/d haas                           Lady Saté € 12,95  

Varkenshaas saté met gefrituurde uitjes, cassave kroepoek en satésaus.           € 14,95 

 Geserveerd met friet en een frisse salade                    XL € 17,95 

- Teriyaki                 € 12,95 
 Gewokte verse groenten, cashewnoten, geserveerd met een frisse salade en kruidenrijst.  

Keuze uit: kip, varkenshaas (+€1,00) of scampi’s (+€1,50) 

- Surinaamse roti met een twist         € 15,50 
 Een creatie van de chef met kenmerken van de traditionele ‘roti’.  
Geserveerd met een roti plaat of rijst. Voor de liefhebbers is een pikantje mogelijk 

- Argentijns zwijnrack                    € 15,50 
 Geserveerd met dagverse groenten, frietjes en een rode portsaus of een mangochutney 

- ‘T beenhammetje                    € 15,00 
 Beenham aan ‘t bot. Geserveerd met dagverse groenten,  

wedges en een honingmosterdsaus of een mangochutney 

- Mexicaanse tortillaschelp (*/** Mogelijk)       € 13,95 
Gevuld met gehakt, verse groenten, cashewnoten, tomaat-paprikasaus en bedekt met 
kaasvlokken. Geserveerd met friet en een frisse salade 

- Portugese piri-piri spareribs         € 15,95 
 Huis gemarineerde spareribs (mild of pikant). Geserveerd met BBQ-paprikasaus,  

friet en een frisse salade (liever ribs & wings + € 1,50) 

- Mixed grill             € 25,95 
Met spareribs, kippendijfilet en Varkenshaas. Geserveerd met friet, BBQ-saus, knoflooksaus 
en een salade 

- "𝗢𝗽 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗲 𝗕𝗼𝘅"            voor 2 personen. € 22,95 p.p. 

1x chicken burger, 1x cheeseburger, overheerlijke spareribs, chicken wings, wedges,  
zoete aardappel friet, 2 verschillende salades, 3 verschillende sauzen en  
frisse doekjes voor na het aflikken van je vingers! 

 
 
 
 
Een keer iets anders dan friet bij uw hoofdgerecht? 

Wedges € 1,50 
Zoete aardappel friet € 2,50 

 
 
 
 
 
 

*Vegetarisch  **Veganistisch. (Allergie? Meld dit de bediening!) 



 
 
 
Visgerechten 
- “Fish and chips”                  € 11,95 

Lekkerbekjes geserveerd met wedges, limoen-dillemayonaise  
en een frisse salade 

- Vispannetje op eigen wijze         € 14,95 
Een pannetje gevuld met verschillende soorten vis, verse groenten, een 
hollandaisesaus en bedekt met kaas. Geserveerd met friet of rijst en een frisse salade  

- Zalm op de huid gebakken          € 17,00 
 Malse zalm moot, op een bedje van gewokte groenten met een limoen dille saus  

Geserveerd met frietjes of paella rijst en een frisse salade 

- Zomerse pangasiusfilet           € 16,00 
 Pangasiusfilet met een dakje van verschillende groenten en pesto. 

Geserveerd met rijst of friet en een frisse salade  

 
 
 
 
Vegetarisch / Veganistisch 
- Teriyaki * (**Mogelijk)              € 12,50 

Gewokte verse groenten met cashewnoten. Geserveerd met een frisse salade en kruidenrijst  

- Mexicaanse Wrap * (**Mogelijk)        € 13,50 
Een creatie van de chef met kenmerken van de traditionele ‘Burrito’.  
Geserveerd met rijst of friet. Voor de liefhebbers is een pikantje mogelijk 

- Spinazie geitenkaas quiche                  € 14,50 
 Heerlijke quiche gevuld met spinazie en geitenkaas.  

Geserveerd met zoete aardappel friet een frisse salade  

- Saté van tempé * (**Mogelijk)                      € 14,95  
Gemarineerde tempé met gefrituurde uitjes, cassave kroepoek en satésaus. 
Geserveerd met friet en een frisse salade 

- Egyptisch gevulde courgette * (**Mogelijk)      € 16,95 
Gevuld met verse groenten, kikkererwten, in een tomatensausje en bedekt met kaas.  
Geserveerd met couscous en een frisse salade 

 "𝗢𝗽 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗲 𝗕𝗼𝘅" vega/vegan         voor 2 personen. € 22,95 p.p. 

1x bieten tofu burger, 1x portobello burger, uienringen, falafel, tempé sate, wedges,  
zoete aardappel friet, 2 verschillende salades, 3 verschillende sauzen en  
frisse doekjes voor na het aflikken van je vingers! 

  
 

*Vegetarisch  **Veganistisch (Allergie? Meld dit de bediening!) 



 
 
 
Dessert 
- Churros met kaneelsuiker 
- Profiterols *                   € 6,00 

Franse chocolade soezen  
- Lava cake  *                € 6,50 

Chocolade souffle  

- Apfelstrüdel met vanille saus         € 6,50 
- Tartufo *                 € 6,50 
 Italiaanse ijsbonbon van limonchello 

- Suikerwafel *            € 6,00 
 Suikerwafel met chocoladesaus    

- Churros met kaneelsuiker          € 5,50 
- Cheesecake *                 € 6,00 
 Met aardbeien en witte chocolade   

- Tiramisu             € 6,50 

 Traditionele Italiaanse tiramisu  

- Huisgemaakte apple crumble * (** Mogelijk)      € 6,50  
- Kaasplateau *            € 8,95     
 Vijf verschillende kazen van “Kaashandel de Brink” geserveerd met brood, noten,  

zaden en appelstroop 
 

 
 
Witte wijn fles 0,75L:               
- Airén-Sauvignon Blanc          € 10,00 
- Airén (zoet)            € 10,00   
- Chardonnay            € 12,50
          
Rode wijn fles 0,75L:                 
- Tempranillo            € 10,00   
- Merlot             € 12,50 
- Cabernet sauvignon           € 12,50 
 
Rosé wijn fles 0,75L: 
- Tempranillo Rosé           € 10,00 
Alle wijnen en flesjes bier zijn leverbaar tot 20:00 uur 

*Vegetarisch  **Veganistisch (Allergie? Meld dit de bediening!)  


