DINER

Voor groepen vanaf negen personen serveren wij graag een menu.

“Lekker om te delen”
30 EUR per persoon
plankje met bites | selectie van twee gerechten van de kaart | sweet
35 EUR per persoon
plankje met bites | selectie van drie gerechten van de kaart | sweet

Sweets

Brownie met vanillesaus
Parfait stroopwafel met caramelsaus
Verschillende ijssoorten van “IJssalon Talamini”
Citroentaartje
Pannacotta van witte chocolade

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

40 EUR per persoon
plankje met bites | selectie van vier gerechten van de kaart | sweet

Heeft u een allergie?
Vraag onze medewerkers naar de allergeneninformatie van onze gerechten!
Wij passen onze gerechten graag voor u aan!

Turfstraat 7 | 7201 KD Zutphen | 0575 54 77 68 | info@chapoo.nl | chapoo.nl

Het is
allemaal
even
lekker!
CHAPOO.nl

Plankje kaas!
diverse soorten kaas | olijven

7,00

Plankje vis!
diverse visbites

7,00

Plankje Chapoo!
serranoham | chorizo | olijven

7,00

Knoflook focaccia met aioli & olijven

6,00

Bruschetta’s met frisse tomatenbrunoise

7,00

Broodje met smeersels
tapenade | aioli | kruidenboter

6,00

Cheese nachos
gesmolten kaas | chilisaus | creme fraiche

Dine

Bites

Vlees

Kip met olijven in tomatensaus

10,50

Saté van varkenshaas
pindasaus | kroepoek

10,50

Black Angus beefburger op een broodje
bacon | ui | Old Amsterdam kaas

9,50

Vis

Krokant gebakken visfilet
tartaarsaus

10,00

Gebakken zalmfilet
venkelsaus

11,50
11,50
10,00

Spareribs in zoet-pittige marinade
knoflooksaus | homemade BBQ saus

10,00

Duivelse garnalen
knoflook | sambal | lente-ui | selderij

Poké bowl met gebakken kip
komkommer | paksoi | sesamzaadjes | sushirijst

10,50

Salade gerookte zalm & makreel
olijven | mosterddressing

11,50

6,00

Thaise runderreepjes
taugé | pepertjes

Gefrituurde inktvisringen
knoflook-citroenmayonaise

Empanadas
geitenkaas | dadels

7,00

Salade serranoham
meloen | walnoten | brood

11,50

Dunne pizza met geitenkaas & salami
tomaat | verse basilicum

7,00

Steak Chapoo!
pepersaus

10,00

Twee loempia’s
pulled porc | taugé | prei

7,00

Carpaccio van ossenhaas
rucola | Parmezaanse kaas | pestodressing
Crispy chicken
guacamole

10,50

Soup

Dagsoep
Italiaanse tomatensoep met crème fraîche
Uiensoep gegratineerd met Parmezaanse kaas

Sides

Frieten met mayo
patatas bravas met pittige tomatensaus
Mixed salad met tomaat & komkommer
Diverse warme groenten
Tomatensalade met rucola

5,00
5,00
5,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Spaghetti bolognese
Parmezaanse kaas

9,50

9,00

Vega

Salade gegratineerde geitenkaas
walnoten | honingdressing | peer

8,50

9,00

Enchiladas
geitenkaas | tomaat | groenten | tacosaus

10,00

Risotto
spinazie | zongedroogde tomaat

10,50

Spaghetti aglio e olio
knoflook | olijfolie | rode pepertjes

8,00

Waar heb
jij zin in?

