“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.

Heeft u een allergie meld dit dan aan de bediening!

Specials

/ incl. Film***

- Broodje “Op Expeditie”

€..,..

Broodje samengesteld door onze chef

- Hoofdgerecht “Op Expeditie”

€..,..

Laat u verrassen door onze chef

- Driegangenmenu “Op Expeditie” (*/**mogelijk)

€ 19,95 / € 29,95***

Driegangenmenu samengesteld door onze chef

- Driegangen keuzemenu

€ 24,95 / € 32,95***

Kies uw driegangenmenu uit onze voorselectie

- Kaasfondue*

€ 19,50 p.p. / 2pers. € 35,00

Traditionele Zwitserse kaasfondue geserveerd met brood en salade.
Keuze uit tomaat, tijm of naturel

- Zwitserse vleesfondue (minimum 2 personen)

p.p. € 24,95

Vlees zelf bereiden in bouillon aan uw tafel. Geserveerd met varkenshaas,
biefstuk, kipfilet, friet, rijst, sla en drie sauzen. Met een broodmix vooraf

- Chocolade fondue (minimum 2 personen)

p.p. € 9,50

Zelf samengestelde broodjes of hamburgers
Niets lekkers gevonden op onze kaart? Laat dan uw eigen creatie spreken en verzin zelf
uw eigen broodje, uitsmijter of hamburger. Kies eerst zelf het soort broodje, vervolgens
kunt u naar keuze ingrediënten toevoegen. Wanneer er achter een ingrediënt geen prijs
staat kunt u deze gratis toevoegen.
Vraag de bediening naar de ingrediëntenlijst. Veel plezier en eet smakelijk!

*** Diner & Movie: Geniet van een heerlijk driegangenmenu en sluit de avond af met een film in
de bioscoop. Ontvang van ons de filmvoucher en reserveer nog tijdens uw diner bij de VUE
bioscoop.
*Vegetarisch **Veganistisch. (Allergie? Meld dit de bediening!)

Broodjes (tot17:00 uur)

- Multikorn kaas *

€ 3,50

Met kaas, sla, tomaat en komkommer

- Multikorn gezond (* mogelijk)

€ 6,00

Met kruidenroomkaas, kaas, ham, sla, tomaat, komkommer en een gekookt ei

- Multikorn huisgemaakte Surinaamse eiersalade *

€ 6,00

- Multikorn hummus **

€ 6,00

Met hummus, sla, tomaat, komkommer en avocado (met kaas +€0,50)

- Multikorn filet americain

€ 6,50

Met rode ui, kappertjes en een gekookt ei

- ’T Smedenstraatje (12uurtje)

€ 8,50

Twee sneden rustiek boerenbrood (wit of bruin). Een met een kroket en de ander met ham,
kaas en een spiegelei. Geserveerd met een kleine soep naar keuze en huzarensalade

- Saucijzenbroodje XL (vers voor u afgebakken (+/-15 min)

€ 2,75

- Twee kroketten op twee sneden boerenbrood

€ 5,50
Standaard / Extra belegd

Broodsoorten: gallega media pistolet wit/bruin, multikorn(+€0,50) of glutenvrij brood(+€1,00

- Broodje Aziatische tonijnsalade

€ 7,00 / € 9,50

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

- Broodje Franse brie (of geitenkaas +€1,00) *

€ 7,00 / € 9,50

Met gesmolten brie, roomkaas, honing, rucola en walnoten

- Broodje chicken teriyaki (*/** mogelijk)

€ 7,50 / € 9,95

Met verse groenten en cashewnoten

- Broodje Oosterse varkenshaas

€ 7,50 / € 9,95

Met verse groenten, pijnboompitten en honing

- Broodje pulled pork

€ 8,50 / € 12,50

Gebakken met ui en champignons. Geserveerd met een BBQ-paprikasaus en sla

- Broodje carpaccio van rosbief

€ 9,00 / € 13,00

Rucola, tomaat, komkommer, ui, pesto, zadenmix, Grana Padano snippers en truffelmayonaise

- Broodje Schotse gerookte zalm

€ 9,00 / € 13,00

Met kruidenroomkaas, sla, tomaat, komkommer, rode ui en kappertjes

- Broodje surf & turf
Ossenhaaspuntjes, scampi’s, taugé, verse groenten met ketjap sesamsaus
*Vegetarisch **Veganistisch. (Allergie? Meld dit de bediening!)

€10,00/ € 14,00

Tosti’s gemaakt van rustiek boerenbrood (wit / bruin) (tot 17:00 uur)
- Tosti kaas

*

€ 3,50

- Tosti ham/kaas

€ 4,00

- Tosti Hawaii

€ 4,50

Met ham, kaas en ananas

- Amerikaanse tosti

€ 4,50

Met bacon en kaas

- Turkse tosti

€ 4,50

Met knoflookworst en kaas

- Spaanse tosti

€ 4,50

Met chorizo en kaas

- Franse tosti *

€ 4,50

Met brie en geserveerd met pesto

- Italiaanse tosti *

€ 4,75

Met mozzarella, tomaat en geserveerd met pesto

- Engelse tosti

€ 5,00

Met ham, kaas en bedekt met een spiegelei

- Schotse tosti

€ 5,50

Met gerookte zalm en kaas

Uitsmijters: twee sneden boerenbrood (wit/bruin en twee of drie eieren)(tot 17:00 uur) 2st./3st.
- Ham of kaas*

€ 6,00 € 6,50

- Ham en kaas

€ 6,75 € 7,25

- Boeren omelet (*Mogelijk)

€ 8,50

Zwitsers kaasgerecht uit de oven gemaakt met rustiek boerenbrood (tot 17:00 uur)
- Käseschnitte naturel *

€ 8,00

Boerenbrood gegratineerd met kaas en een spiegelei “on top”

- Käseschnitte uit Wallis *

€ 8,50

Boerenbrood met frisse appel, walnoten
en een spiegelei “on top”. Gegratineerd met kaas

- Käseschnitte uit Ticino *

€ 8,95

Boerenbrood met tomaat, ui, mozzarella, pesto
en een spiegelei “on top”. Gegratineerd met kaas

- Käseschnitte Zwitserse stijl
Boerenbrood met ham, spek,
en spiegelei “on top”. Gegratineerd met kaas

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

€ 8,95

Burgers

Burger / +Friet&Sla

- Hamburger

€ 5,50 / € 7,95

150 gram huisgemaakte runderburger met sla, ui en tomaat

- Cheeseburger

€ 7,00 / € 9,50

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

- Burger “Op Expeditie”

€ 8,00 / €10,50

200 gram huisgemaakte runderburger met sla, ui, tomaat,
kaas, bacon en wasabi-mayonaise

- Big burger “Op Expeditie”

€ 9,50 / €11,95

250 gram huisgemaakte runderburger met sla, ui, tomaat,
kaas, bacon en wasabi-mayonaise

- Chicken burger

€ 7,00 / € 9,50

Krokante kipburger met sla, ui, tomaat en bbq-paprikasaus

- Groenteburger * (** mogelijk)

€ 7,50 / € 9,95

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

- Burger of the sea

€ 9,95 / € 12,40

Tonijnsteak +/-200gram op een bedje van rucola met
tomaat en ui. Geserveerd met een citroen-dille-mayonaise

Friet & snacks (tot 17:00 uur)
- Friet**

€ 2,25

- Wedges**

€ 3,00

- Zoete aardappel friet**

€ 4,50

- Frikandel, kroket, kaassouffle*

€ 1,50

- Bamischijf, kipcorn, groentekroket*

€ 1,80

- Kipnuggets 8 stuks

€ 3,50

- Bitterballen 10 stuks

€ 5,00

- Bittergarnituur 12 stuks

€ 6,50

- Mayonaise* / ketchup**/ curry**

€ 0,30

- Veganistische mayonaise**

€ 0,50

- Satésaus* (** mogelijk)

€ 0,75

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

Voorgerechten
- Broodmandje met keuze uit: kruidenboter* / tapenade** / hummus **

€ 3,95

- Broodmandje met 3 verschillende smeersels (+/- 2personen)*

€ 6,00

- Thaise champignons* (** mogelijk)

€ 6,00

Champignons in een heerlijk Thais kruiden bouqette

- Caprese *

€ 6,50

Tomaat, mozzarella, huisgemaakte pesto en aceto

- Chicken wings

€ 6,50

Vier goed gekruide wings. Geserveerd met piri piri saus

- Crispy pulled pork

€ 6,50

Krokante pulled pork geserveerd met een mangochutney

- Chicken teriyaki (*/** mogelijk)

€ 7,00

Kip met verse groenten en cashewnoten

- Amelandse Portobello uit de oven * (** mogelijk)

€ 7,00

Gevuld met geitenkaas, honing en pijnboompitten

- Bruschetta * (**Mogelijk)

€ 6,50

Knoflookbrood bedekt met een mix van tomaat, ui, pesto en aceto

- Aziatische tartaar van tonijn

€ 8,50

Met sesamolie, sojasaus, ui en geroosterde wasabi-sesamzaadjes

- Surf & turf

`

€ 9,00

Ossenhaaspuntjes, scampi’s, taugé, verse groenten met ketjap sesamsaus

- Proeverij minimaal 2 pers. (*/** Mogelijk) Vanaf 17:00 uur

p.p. €11,95

Soepen
- Toscaanse pomodorisoep *(**mogelijk)

€ 5,50

Met een toefje basilicumschuim

- Soep v/d Chef

€ 6,50

Wisselende soep ‘vraag de bediening naar de smaak’

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

Maaltijdsalades

Voorgerecht / normaal / +wedges of brood

- Salade Aziatische tonijn

€ 6,50 / € 10,00 / € 11,50

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

- Salade Oosterse varkenshaas

€ 7,00 / € 10,50 / € 12,00

Met verse groenten, pijnboompitten en honing

- Salade chicken teriyaki (*/** mogelijk)

€ 7,00 / € 10,50 / € 12,00

Kip met verse groenten en cashewnoten

- Vegetarische salade * (**mogelijk)

€ 7,00 / € 10,50 / € 12,00

Salade geserveerd in brood (m.u.v. het voorgerecht)
met brie, diverse noten, pitten, vers fruit en avocado

- Salade carpaccio van rosbief

€ 8,50 / € 12,00 / € 13,50

Met pesto, zadenmix, Grana Padano snippers en truffelmayonaise

- Zalmrolsalade (*mogelijk)

€ 8,50 / € 12,00 / € 13,50

Wrap met gerookte zalm, kruidenroomkaas, sla, tomaat, komkommer en rode ui

- Catalaanse scampi’s

€ 8,50 / € 15,00 / € 16,50

Scampi’s gebakken in honing, knoflook, sinaasappelsap en rozemarijn

Pasta
- Pasta tagliatelle Arabica (*mogelijk)

€ 12,00

Lichtpikante tomatensaus met rundergehakt en een mix van groenten

- Pasta tagliatelle gerookte zalm

€ 12,50

Met een spinazieroomsaus

- Pasta tagliatelle kip pesto (*mogelijk)

€ 12,00

Met een pesto-roomsaus, cherrytomaten en Italiaanse kruiden

- Pasta tagliatelle twisted taste *

€ 11,50

Met een roomsaus van geitenkaas, pesto en rode ui

- 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 € 11,95
€ 13,95

Varkenshaas saté met gefrituurde uitjes, kroepoek en satésaus.
Geserveerd met friet en een frisse salade

XL € 16,95

- Teriyaki

€ 13,95

Gewokte verse groenten, geserveerd met een frisse salade en kruidenrijst.
Keuze uit: kip, varkenshaas (+€1,00) of scampi’s (+€1,50)

- Surinaamse roti met een twist

€ 14,50

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

- Surf & turf

€ 19,95

Ossenhaaspuntjes, scampi’s, taugé, verse groenten met ketjap sesamsaus
Geserveerd met salade, friet of rijst

- Sissende kip

€ 13,50

Een creatie van de chef met kenmerken van de traditionele ‘kip fajitas’.
Geserveerd met rijst of friet. Voor de liefhebbers is een pikantje mogelijk

- ‘T beenhammetje

€ 15,50

Beenham aan ‘t bot. Geserveerd met dagverse groenten,
wedges en honingmosterdsaus of mangochutney
- Mexicaanse tortillaschelp (*/** Mogelijk)

€ 12,95

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, wedges of friet en een frisse salade

- Ribs & wings

€ 16,95

Een combinatie van onze spareribs en onze chickenwings. Geserveerd met
piri piri saus, wedges of friet en een frisse salade

*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

Gestoomde vis bedekt met kaas in een pannetje met verse groenten en
hollandaisesaus. Geserveerd met friet of rijst en een frisse salade

- Tonijnsteak

€ 16,00

Malse tonijnsteak, op een bedje van gewokte groenten met een schuim van mierikswortel.
Geserveerd met paella-rijst of aardappelkroketjes en een frisse salade

- Catch of the day

€ ..,..

De bediening vertelt u graag over de vangst van onze visboer

Vegetarisch / Veganistisch
- Teriyaki * (**Mogelijk)

€ 12,50

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

- Fried rice * (**Mogelijk)

€ 12,95

Gewokte rijst met verse groenten, tempé, ei en cashewnoten

- Sissende pan * (**Mogelijk)

€ 13,50

Een creatie van de chef met kenmerken van de traditionele ‘fajitas’.
Geserveerd met een wrap en rijst of friet. Voor de liefhebbers is een pikantje mogelijk

- Saté van tempé * (**Mogelijk)

€ 13,95

Gemarineerde tempé met gefrituurde uitjes, chips van zoete aardappel en satésaus.
Geserveerd met friet en een frisse salade

- Egyptisch gevulde courgette * (**Mogelijk)

€ 14,95

Gevuld met verse groenten en kikkererwten in een tomatensausje. Uit de oven en bedekt met
kaas. Geserveerd met friet of rijst en een frisse salade

- Huisgemarineerde Oosterse tempé * (**Mogelijk)
Oosters gemarineerde tempé met veel verse groenten en cashewnoten.
Geserveerd met mihoen en een frisse salade
*Vegetarisch **Veganistisch (Allergie? Meld dit de bediening!)

€ 15,50

Dessert
- Dessert “Op Expeditie” (*Mogelijk)

€ 7,50

Koffie met onze dessert variatie

- Profiterols *

€ 6,00

Franse chocolade soezen met een bolletje ijs

- Tartufo *

€ 6,50

Italiaanse ijsbonbon van chocolade

- Tiramisu *

€ 6,50

Huisgemaakte tiramisu van limoen en Limonchello
(18+, bevat alcohol)

- Suikerwafel *

€ 6,00

Suikerwafel met chocoladesaus, slagroom en vanille-ijs
Of met extra aardbeien (+€1,00)

- Cheesecake *

€ 6,00

Met een seizoenstopping

- Panna cotta

€ 6,50

Gemaakt van vanille met een mango passievruchtensaus.
Met een bolletje mango-ijs

- Appel crumble met een twist * (** Mogelijk)

€ 6,50

Met kaneel ijs

- Bananensplit * (**Mogelijk)

€ 6,50

Banaan met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

- Mango passievruchtensoep * (**Mogelijk)

€ 6,00

Met mango-ijs en slagroom

- Kaasplateau *

€ 8,95

Vijf verschillende kazen van “Kaashandel de Brink” geserveerd met brood, noten,
zaden en appelstroop

- Chocolade fondue * (**Mogelijk) min.2 per.
Geserveerd met fruit, koekjes en marshmallows

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

p.p. € 9,50

Speciale koffies
- Irish coffee

€ 6,75

Koffie met Ierse whisky

- Spanish coffee

€ 6,50

Koffie met Licor 43

- Italian coffee

€ 6,50

Koffie met Amaretto

- Jamaican coffee

€ 6,50

Koffie met Tia Maria

- French coffee

€ 6,50

Koffie met Cointreau

- Baileys coffee

€ 6,50

Koffie met Baileys

- Frangelico coffee

€ 6,50

Koffie met Frangelico

- Coffee Corretto

€ 6,50

Koffie met Sambuca

Speciale hot chocolate
- Spanish chocolate

€ 7,00

Chocolademelk met Licor 43

- Italian chocolate

€ 7,00

Chocolademelk met Amaretto

- Jamaican chocolate

€ 7,00

Chocolademelk met Tia Maria

- French chocolate

€ 7,00

Chocolademelk met Cointreau

- Baileys chocolate

€ 7,00

Chocolademelk met Baileys

- Cubaanse chocolate

€ 7,00

Chocolademelk met Rum

- Frangelico chocolate
Chocolademelk met Frangelico

€ 7,00

Speciale bieren
- Omer Blond (Chef’s favourite)

€ 4,00

- Davo (Deventer’s bier): Surf Ale / Tripel / IPA / Weizenbock / Darkness

€ 5,25

- Karmeliet Tripel

€ 4,80

- Duvel

€ 4,25

- Erdinger 0,5L (Weißbier)

€ 4,75

- La Trappe: Dubbel / Tripel / Quadrupel / Blond

€ 4,00

- Warsteiner: Radler / Radler 0.0%

€ 3,50

- Wieckse wit

€ 3,50

- Liefmans fruitesse

€ 4,00

- Corona (Mexicaans bier)

€ 4,25

- Seizoensbier

€ ..,..

- Apple Bandit

€ 3,75

- Warsteiner 0.0%

€ 2,75

Bieren v/d tap
- Warsteiner
- Köning Ludwig (Weißbier)
Wijnen

0,25L €2,50 / 0,4L € 4,00
0,25L € 4,50
Per glas/per fles

Witte wijn:
- Airén-Sauvignon Blanc (biologisch)

€ 3,00 / € 17,50

- Chardonnay

€ 4,00 / € 22,50

- Sauvignon Blanc

€ 4,75 / € 24,95

- Airén (zoet)

€ 3,00 / € 17,50

Rode wijn:
- Tempranillo (biologisch)

€ 3,00 / € 17,50

- Merlot

€ 4,00 / € 22,50

- Carbernet Sauvignon

€ 4,75 / € 24,95

Rosé wijn:
- Tempranillo Rosé (biologisch)

€ 3,00 / € 17,50

Dessertwijn:
- Moscato d’Alessandria (Liquoroso Pellegrino)

€ 6,50

