
Lunch

• KIDs •

Kleineke Burger
onze burger op brioche broodje voor kids. 
Geserveerd met frietjes, mayonaise, ketchup // 7,50

kids tosti
biologische boterhammen met lekkere 
ham & kaas, met ketchup // 5,00

“Bammeke”
zoete boterham met jam, hagelslag óf pindakaas // 5,00

kids ijsje
heerlijk kinderlijk vanille ijs // 4,50

netwerk: Brasserie Tapijn // codering: kazerne1



TapijnTuin Soep
heerlijke gevulde soep waarbij we gebruik maken van 
ingrediënten uit de TapijnTuin // 8,50

• SOEP •
geserveerd met artisanaal brood

• sandwiches •

Heb je een allergie? Vertel het ons. Wij zijn op de hoogte van de 
allergenen lijst. Glutenvrij brood // +1,00

The Churchill Burger
100% Black Angus, Tapijn gekruid, frisse saus, kropsla, rode ui, 
tomaat, op een brioche bol met zwarte sesamzaadjes. Geserveerd 
met frietjes en mayonaise // 16,00

moving mountains burger
plantaardige burger, frisse saus, kropsla, rode ui, tomaat, 
op een brioche bol met zwarte sesamzaadjes. Geserveerd met 
frietjes en mayonaise // 16,50

tuna melt
“brustiek” brood, geraspte mozzarella, lekkere tonijn, mais, 
tomaat, rode ui, gerookte paprika, frisse salade met kimchi 
mayonaise // 12,50

Bullied chicken
zacht gegaard, krokant gebakken, licht pikant gekruid. Als 
variatie op onze befaamde pulled-pork. Met salade, yoghurt-
knoflooksaus, op naan brood // 10,50

damn good hotdog
witte grillworst, zuurkool, gebakken uitjes, BBQ-saus, mosterd 
van Adriaan, brioche broodje // 11,00

halloumi
halloumi, tzatziki, gegrilde aubergine, pittenmix, salade, 
“brustiek” brood // 11,50

Sommige gerechten zijn ook vegetarisch verkrijgbaar. 
Vraag naar de mogelijkheden.

• TAPIjn ONTBIJT // Tot 12:30 uur •

• TAPIjn LUNCH // VANAF 11:00 uur •

That’s a yoghurt
bowl of yoghurt, vers fruit, granola,

miel de caña (rietsuiker-honing) // 8,50

Bananana na na
huisgemaakt bananenbrood gevuld met 

chocolade en noten, met roomboter en jam // 4,30

Petit dejeuner
croissantje, jam, roomboter, gekookt eitje, 

koffietje & jus-tje // 9,50

Coupe tapijn
3 bollen vanille ijs, vers fruit, noten, slagroom // 6,50Tapijn Ramen chikin

gemarineerde kippendij, verse groenten, noodles, 
wakame, eitje // 14,00

• TAPIJN MISO RAMEn •
Oosters noodlegerecht, goed gevuld en altijd met onze 
huisgemaakte miso bouillon // 100% kazerne gemaakt

Sgt. Caesar // tapijn klassieker
sous vide bereide kip, suikersla, eitje, ansjovis, 
croutons. Geserveerd met artisanaal brood // 15,50

major poke bowl 
verse tonijn, sushi rijst, knapperige groenten, 
edamame, vers fruit, wakame, sesam, kroepoek, 
wasabi mayonaise & soya // 16,00

• lunchsalades •


