
WIJN
Zoete W itte W i jn   

Droge W itte W i jn   

Rode W i jn    

Rosé    

P rosecco   

BIER
Corona

L iefman’s

Zie onze bierkaar t 
voor ons volledige 
assor timent op tap 
en f les. 

COCKTAILS
Shake It  Baby! 

Bekijk onze speciale 
cocktailkaar t voor de 
lekkerste cocktails 
en ons assor timent
alcoholvrije mocktails.

ICE COLD
Peps i  Co la

Peps i  CO la  L ight

7Up

L ipton Ice Tea

L ipton Ice Tea Green

Red Bul l

S is i  S inas

Ginge A le  Royal  C lub

Cass ic  Royal  C lub

B itter  Lemon Royal  C lub

Tonic  Royal  C lub

R ive l la

Chr ista l  C lear  Spark l ing Lemon

Sourcy B lauw

Sourcy Rood

Dubbelfr is  Appel/Perz ik

Fr ist i

Chocomel

Appelsap

Jus d ’Orange

Verse Jus d ’Orange

HOT HOT HOT
Koff ie

Espresso

Cappucc ino

Koff ie  Verkeerd

Latte Macch iato

Warme Chocomelk

Verse thee van onze buren CHO&CO , 

keuze u it :

-  Ear l  Grey

- Love ly  Lemon

- G l imlach van Mona L isa

- Roo ibos

Verse Munt Thee

Verse Gember Thee

Latte Macch iato Krâp lâp ,  

met Ba i leys en kanee lpoeder. 

SPECIAL HOT
Onze speciale kof fies met 
likeur worden geserveerd 
met slagroom. 

Franse Koff ie ,  met Co int reau

Ootje  Koff ie ,  met Grand Marn ier

Groof Koff ie ,  met Drambuie

Spakenburgse Koff ie ,  met Sonnema

Ierse Koff ie ,  met I r ish Wh iskey

Spaanse koff ie ,  met L icor  43

Ita l iaanse koff ie ,  met Amaretto

GEBAK
Suiker wafel  met S lagroom

Chocolade Lava Cake met S lagroom

Spakenburgse “Natte Keek”  met S lagroom

Volg en tag ons op social media
 @cafedekrap lap      @dekrap lap



EIERGERECHTEN 

Broodp lankje    7.5
Brood, aioli, tapenade 
en kruidenboter

Bitterbal len   6
8 stuks grote rundvlees  
bitterballen geserveerd  
met mosterd

Fr ikandel letjes  5
8 stuks geserveerd  
met fritessaus

Bittergarn ituur   6
8 stuks geserveerd  
met saus

V lammetjes   7
8 stuks geserveerd  
met chilisaus

 
Kaasstengels  7.5 
8 stuks gefrituurde cheese-  
sticks geserveerd met chilisaus

K ippenv leugels   7.5
8 stuks gefrituurde, heerlijk 
gekruide kippenvleugels

Torpedo Garnalen  8
8 stuks geserveerd 
met chilisaus

Krâp lâp Mix   16 .5
Broodplankje en 
16 gefrituurde hapjes 

Schaal  24 stuks 15
24 stuks gefrituurde hapjes  
geserveerd met saus

Por t ie  Patat   2 .5
Met saus naar keuze

Ambachtelijke smokey 
mountain hamburger 
met BBQ-saus, mosterd, 
cheddarkaas, sla, tomaat, 
spek, ui en een gebakken ei 
geserveerd op een typische 
“Zwarte Wim Bun”. 

Pink Lady - Burger          13 .5
Krokante kip burger met 
tomaat, sla, cheddarkaas en 
kruidenmayonaise geserveerd 
op een “pink bun” 

V E G A - Burger  12 .5
Vegaburger met sla, 
tomaat, cheddarkaas en 
kruidenmayonaise

V I S - Burger  13 .5
Visburger met sla, tomaat
en remouladesaus geserveerd op 
een “blue bun”

          -  Burger    12 .5
Rundvlees hamburger met 
tomaat, sla, spek, burgersaus en 
cheddarkaas en een gebakken ei

Onze tip: Half  1 ’t je  12 .5
Een kom huisgemaakte 
tomatensoep, 2 stuks 
Zuiderdzeebrood belegd 
met een ambachtelijke kroket 
en een salade naar keuze: 
eiersalade / tonijnsalade of
filet americain

In  De Mix   9 .5
3 harde bolletjes met 3 soorten 
beleg naar keuze: eiersalade,  
filet americain, carpaccio,  
zalm of tonijnsalade

Sandwich K ip   8 .5
Gerookte kip, spek, ui, 
tomaat, komkommer,
 eiersalade, sla, honing-
mosterddressing en chips

Bol  Hete K ip    8 .5
Kidijfilet met champignons  
en ui in een pittige saus 

Bol  Carpacc io   10 .5
Runder carpaccio, rucola,  
oude kaas, pijnboompitten 
en pesto 

Bol  Ossenhaaspuntjes  1 1 .5
In ketjap met gebakken ui, 
paprika en champignons K ipsaté           klein 10  

groot 12
Kipsaté, satésaus en kroepoek

Schnitze l    14.5
Schnitzel met gebakken ui, 
champignon, spek en keuze uit 
champignonsaus of pepersaus 

Ossenhaaspuntjes  15
Ossenhaaspuntjes in 
ketjap met gebakken ui, 
champignons en paprika 

Hete K ip    12
Kipdijfilet in hete saus 
met chamignons en ui

LEKKERE HAP

Van Zuiderzeebrood,
keuze uit wit of bruin

Tost i    3 .5
Ham en kaas

Tost i  Sa lami    3 .5
Salami en kaas

Tost i  Hawaï    4
Ham, kaas en ananas 

TOSTI’S

Boerenomelet  8 .5
Omelet, spek, ui, paprika,
champignons en kaas 

Omelet  7.5
keuze uit: ham / kaas / spek

Uitsmijter    8 
keuze uit: ham / kaas / spek

Uitsmijter  Rosb ief   9
belegd met rosbief

SPECIALS 

GROTE HAP

Ton i jnsalade   8 .5
2 stuks Zuiderzeebrood 
met huisgemaakte tonijnsalade

Sandw ich Za lm  9 .5
Gerookte zalm, kruidenkaas, 
komkommer, ui, sla en chips

Pa l ing    1 1 .5
2 stuks Zuiderzeebrood met 
IJsselmeerpaling en sla

Bo l  K râp lâp    9
Gerookte zalm, kruidenkaas, 
roerei, spek en sla

Makree lsa lade   9
2 stuks Zuiderzeebrood met 
huisgemaakte makreelsalade

VIS

Feestje!   Verjaardagsfeestje 
of bedrijfsfeest vanaf 60 personen 
organiseren? Informeer bij één 
van onze medewerkers of mail 
naar info@kraplap.nl 

E iersa lade  6 .5
Huisgemaakte eiersalade 

Gezond   6 .5
Ham, kaas, komkommer, 
sla, tomaat, ui, ei en 
honingmosterddressing

Kroketten op Brood 7
Twee ambachtelijke 
kroketten 

Warm V lees   9
Fricandeau, ui,  
champignons en satésaus

F i let  Amer ica in   6 .5
Filet americain met ei en ui

KLASSIEK
BAMMETJE
Onze klassieke bammetjes: 
2 stuks Zuiderzeebrood, keuze uit wit 
of bruin, heerlijk vers voor u belegd. 

BURGERS
V is     15 .5
Paling, zalm, tonijnsalade, ui, 
tomaat, komkommer, sla en een 
frisse dressing

K ip     1 1 .5
Keuze uit: normale of hete kip, 
Warme stukjes kip, ui, tomaat, 
komkommer, ei, noten, sla en 
honingmosterddressing

Carpacc io    1 1 .5
Carpaccio, oude kaas, 
pijnboompitten, rucola en pesto

Geitenkaas   9 .5
Geitenkaas, ui, tomaat, 
komkommer, sla, noten en 
honingmosterddressing
  
Vega    9 .5
Vegahapjes, tomaat,  
komkommer, ui, noten, sla  
en een frisse dressing

SALADES

Al onze ‘Grote Hap’ menu’s 
worden geserveerd met patat.  

WAT IS EEN KRÂPLÂP?
De krâplâp is een onderdeel van 
het Spakenburgs Klederdracht. 
Ze zijn gemaakt van bedrukt 
katoen, die met veel stijfsel in 
model wordt gehouden. De 
grote gesteven krâplâppen, 
die als een soort schild over 
de borst, schouders en rug 
worden gedragen zijn er in veel 
verschillende bedrukkingen. 
Zo draagt men tijdens de 
rouw, donkere krâplâppen. 
Uit de rouw zijn prachtige 
bontgekleurde krâplâppen te 
zien. Typerend is ook de ‘roòje 
doek’, die als een bies over de  
krâplâp wordt gedragen.

Pannenkoek   5 .5
Naturel / poedersuiker /  
stroop / nutella  

Snack met Fr iet             4.5
Kroket, frikandel of kipnuggets

KIDS
Onze un ieke burgers worden 
geser veerd op een b i jpassende 
burger  bun ,  gek leurd met 100% 
natuur l i jke k leurstoffen . 

Een feestje  voor  het oog
en je  smaakpap i l len!

Al onze burgers worden 
geserveerd met patat. 

Allergenen? Laat het ons weten. 

Lekkere gerechten speciaal 
voor onze kleinste gasten 

Geserveerd met Zuiderzeebrood, 
keuze uit wit of bruin 

Tomatensoep  5 .5
Huisgemaakte soep

Mosterdsoep 5 .5
Huisgemaakte soep met spek
  

SOEPEN 


