Plategerechten
Alle plategerechten en burgers worden geserveerd
op 1 bord met salade, friet en mayonaise.

Kipsaté 12.50
Geserveerd met gedroogde ui, kroepoek en atjar.

Varkenshaassaté 13.50
Geserveerd met gedroogde ui, kroepoek en atjar.

Super Mixed Saté 16.50
Geserveerd met gedroogde ui, kroepoek en atjar.

Fish & Chips 13.50
Een Lekkerbek op z’n Engels

De babbel super burgers 200 gram
The Classic 11.95
Sla, tomaat, ui, augurk, mayonaise & ketchup

DINER
KAART

The Classic Cheese 12.45
Kaas, sla, tomaat, ui, augurk, mayonaise & ketchup

The Greek 11.95
Sla, tomaat, ui & tzatziki

The Mexican 12.45
Sla, tomaat, ui, nachos & tomatensalsa

The Italian 12.95
Sla, tomaat, ui, mozzarella, serranoham, pesto en ketchup

De Babbel 12.95
Sla, gebakken spek, paprika, champignons, ui,
mayonaise & curry

The Hangover 15.95
Dubbele burger, kaas, sla, tomaat, augurk, gebakken ui,

LIFE IS
TOO SHORT
TO SAY NO
TO DESSERT
Eet smakelijk! Kijk voor een lekker
nagerecht alvast op onze dessert kaart.

spek, paprika, champignons, mayonaise & curry

Heeft u een allergie?
Meld het ons!
U kan gratis gebruik maken
van ons wifi netwerk.

de Babbel Apeldoorn

debabbelapeldoorn

www.babbelapeldoorn.nl

Voorgerechten

Maaltijdsalades

Vleeshoofdgerechten

Vers afgebakken brood 4.25

Zalmsalade 14.95

Met aioli en kruidenboter

Dungesneden gerookte zalm, citroen, komkommer,

Gegrilde varkenshaas van ‘het Gelderse
Vallei Varken’ 15.95

tomaat, paprika, olijven, uienringen, croutons en

Met saus naar keuze.

Carpaccio 10.95

huisgemaakte dressing. (Als voorgerecht 9.95)

dun gesneden ossenhaas met pesto, zongedroogde

Vissalade 14.95

Varkenshaas van ‘het Gelderse
Vallei Varken‘ Italia 16.95

tomaat, Reypenaer kaas, pijnboompitten, croutons,

Gamba’s, zalm, tonijn, garnaaltjes, citroen, ravigotte‑

Gevuld met pesto, paprika, brie en een stroganoffsaus

rucola en balsamico dressing.

saus, komkommer, tomaat, paprika, olijven, uienringen,

Al jaren de topper onder onze voorgerechten. Flinter‑

BBQ Ribs 7.95

croutons en huisgemaakte dressing.

Gemarineerde Kippendijen 15.95

(Als voorgerecht 9.95)

Op Oosterse geheime wijze gemarineerd, geserveerd
met aioli.

Huisgemarineerde varkensribbetjes.

Salade Carpaccio 14.95
Chickenwings 7.95

Flinterdun gesneden ossenhaas, pesto, zongedroogde

Schnitzel 14.95

Een lekkere zoete variant met honing.

tomaat, pijnboompitten, Reypenaer kaas, komkommer,

Met saus naar keuze

tomaat, paprika, olijven, uienringen, croutons en

Garnalencocktail 9.95

huisgemaakte dressing. (Als voorgerecht 9.95)

Roze garnaaltjes met een lekkere cocktailsaus.

Schnitzel Mont Blanc 15.95
Met tomaat, ui, champignon en gegratineerd

Salade kip met bacon 12.95

met jonge kaas.

Gamba’s 9.95

Gemarineerde malse kippendij, uitgebakken spek,

In knoflookolie gebakken gamba’s uit de pan.

komkommer, tomaat, paprika, olijven, uienringen,

Hollandse biefstuk 16.95

croutons en huisgemaakte dressing.

Met kruidenboter of saus naar keuze

Zalm op toast 9.95

(Als voorgerecht 8.95)

Pepersteak 17.95

Dun gesneden gerookte zalm met kruidenkaas op een
geroosterd broodje.

Griekse salade 11.50

Een biefstuk alleen voor de gepeperde eter!

Feta, geitenkaas, noten, honing, komkommer, tomaat,

Gerold door pepers en geserveerd met pepersaus.

Champignons Dordogne 7.95

paprika, olijven, uienringen, croutons en huisgemaakte

Een portie in bierbeslag gefrituurde champignons met

dressing. (Als voorgerecht 7.95)

onze eigen aioli.

Spareribs 15.95
Zoet gemarineerd en langzaam gegaarde spareribs

Vegetarische salade 11.50

geserveerd met aioli.

Salade Caprese 7.95

Gegrilde groenten, komkommer, tomaat, paprika,

Mozzarella, tomaatjes, basilicum en pesto.

olijven, uienringen, croutons en huisgemaakte

Mixed Grill 21.95

dressing. (Als voorgerecht 7.95)

Gegrilde biefstuk, varkenshaas, kippendij en sparerib

Extra brood of friet bij de salade 2.50

Ossenhaasspies 22.50

Specialiteit van het huis

Het meest malse vlees aan een spies geserveerd met

Babbels vooraf (vanaf 2 personen) 12.95 p.p.
Een schaal gevuld met allerlei lekkere voorgerechten
van onze kaart. Heerlijk om samen te delen, een echte
aanrader.

Vishoofdgerechten
Gegrilde zalm 17.95
Met kruidenboter of een saus naar keuze

pepersaus en aioli.

Specialiteit van het huis
Grote Babbels (vanaf 2 personen) 22.95 p.p

Soepen

Gamba’s 19.95

Een schaal gevuld met allerlei lekkere hoofdgerechten

Toscaanse tomatensoep 4.95

In knoflook gebakken gamba’s en geserveerd

van onze kaart. Samen delen is samen genieten!

Een soep vol van smaak afgemaakt met een beetje

met aioli.

room en een zongedroogd tomaatje.

Victoriabaars op Italiaanse wijze 19.95

Vegetarische hoofdgerechten

Franse uiensoep 5.95

Een heerlijke witvis met pesto en crème fraîche in een

Gevulde paprika’s 15.95

Gevuld met een broodje gegratineerd met Reypenaer

Italiaanse rauwe ham gerold. Geserveerd met cherry

Gevuld met ui, prei, champignons en pesto,

kaas.

tomaatjes en pijnboompitten.

gegratineerd met roombrie en Reypenaer kaas

Mosterdsoep 5.95

Kabeljauwfilet in een aluminium jasje 19.95

Gevulde courgette 15.95

Een licht gebonden soep met stukjes zalm.

Met verse groenten, kruiden, roomboter en witte wijn.

Gevuld met cherry tomaten, mozzarella, pesto, afgetopt
met basilicum

Champignon Trio 15.95
Op 3 verschillende wijzes bereide champignons met aioli.
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet,
aardappelen, salade, warme groente en mayonaise.

