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LUNCH

Eerst
lunch,
dan de
rest...
Turfstraat 7 | 7201 KD Zutphen | 0575 54 77 68 | info@chapoo.nl | chapoo.nl

CHAPOO.nl

Koud
Salade niçoise
tonijn | olijven | ansjovis | sperzieboontjes | brood

Salade

Lunchsalades

Luxe broodjes

Notenbrood, wit of bruin boerenbrood

Creatieve combinaties op 3 sneetjes brood

14,50

Boerenbrood tonijnsalade
kappertjes | basilicum

Salade gegratineerde geitenkaas
walnoten | honingdressing | peer | brood

14,50

Boerenbrood mozzarella uit de oven 10,00
tomaat | bieslook

Carpaccio van rund
rucola | Parmezaanse kaas | pestodressing

14,50

Boerenbrood serranoham
oude kaas | mosterd

Salade gerookte kip
avocado | rode ui | caesardressing

13,50

Caesar salade
kip | croutons | gekookt ei | caesardressing

15,50

Boerenbrood gezond
10,50
sla | kaas | gerookte kip | gekookt ei
bieslook | kerriemayonaise

Warm
Gebakken paddenstoelen
rode ui | pestodressing
Gebakken scampi
groene salade | oestersaus

Boerenbrood gerookte zalm
dillemayonaise

10,50

9,50

12,50

14,50

Boerenbrood carpaccio
12,50
pijnboompitten | Parmezaanse kaas

15,50

Boerenbrood vega
hummus | ei | tomaat | rucola

9,50

Notenbrood warme brie
10,50
of geitenkaas uit de oven 		
honing | walnoten

Soepen

Geserveerd met boerenbrood en kruidenboter

Boerenbrood oude kaas
mosterd

Italiaanse tomatensoep
crème fraîche

7,00

Mosterdsoep
met of zonder spekjes

7,00

Dagsoep

6,00

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

9,00

Erbij
Frites met mayonaise

Warme gerechten

Club Sandwiches

6,00

Boerenomelet
champignons | ui | ham | tomaat

12,50

Black Angus burger Chapoo!
gebakken ei | cheddar cheese | spek | crispy uienring

13,50

Broodje gegrilde kipreepjes
appel | rucola | kerriemayonaise

12,50
12,50

Club sandwich serranoham
kaas | gebakken spek
kerriemayonaise

10,50

Club sandwich carpaccio
rucola | Parmezaanse kaas
pestodressing

11,50

Club sandwich gerookte zalm
dillemayonaise

12,50

Spies van varkenshaas
pindasaus

11,50

Club sandwich gerookte kip
kerriemayonaise

10,50

Broodje warme beenham
grove mosterdressing
Twee groentekroketten
op brood

10,50

Twee Van Dobben kroketten
op brood

10,50

Uitsmijter ham/kaas/spek
Broodje bal “Chapoo!”

11,50
9,50

Panini’s

Een heerlijk geroosterd broodje
Panini tonijn
appel | rode ui | basilicum

8,50

Panini ham/kaas
tomaat | kerriemayonaise

8,50

Specials

Panini geitenkaas
tomaat | noten | cranberrysaus

9,00

12,50

Panini caprese
mozzarella | tomaat | pesto

9,00

Lunch voor één!
tomatensoepje
club sandwich gerookte kip
bosvruchten kwarktaartje
Lunch voor twee!
brood
hummus
tonijnsalade
mini kroket
salade gerookte kip
frites

22,50

Zullen we
‘Lunch
voor twee!’
doen?

