
PROEVERIJ
DE APOSTEL

5 HEERLIJKE GERECHTJES VOOR €29,50 P.P.
Bestel per ronde een gerechtje van de kaart

Los gerechtje bijbestellen voor € 7,50 per gerecht

POMODORISOEP 
Soep van pomodori tomaten met room
 

SOEP VAN DE CHEF 
Een wisselende soep naar keuze van de chef
 

PORPORTOBELLO
Grote champignon gevuld met geitenkaas, honing en walnoten
 

CARPACCIO
Geserveerd met truffelmayonaise, pijnboompitten, basilicumpesto, 
parmezaanse kaas en rucola

VITELLO TONNATO
Dungesneden Dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes, rode ui en 
rucola

ONDEUGENDE CHAMPIGNONS
Champignons bereid in knoflookolie, bosui en ondeugende kruiden. 
Geserveerd op krokant knoflookbrood

TOAST SKAGEN
Zweedse garnalen, op basis van citroenmayonaise. Geserveerd op 
krokrokant knoflookbrood

ST
A
RT
ER
S

ITALIAANSE SALADE
Met feta kaas, zongedroogde tomaten, komkommer, rode ui en een 
pestodressing
 

SALADE RUNDERPUNTJES
Lauwwarme salade met gewokte runderpuntjes, geserveerd met rode ui, 
pijnboompittepijnboompitten, parmezaanse kaas en een oosterse dressing met 
truffelmayonaiseSA
LA
D
E

SP
IJZ
EN

PIKANTE MOSSELTJES
Mosselvlees bereid op oosterse wijze, licht pikant met een eigen draai van 
de chef voor een perfecte smaakbeleving
 

VISPANNETJE
Pannetje gevuld met diverse soorten vis, groenten, een saus op basis van 
kreeft en gegratineerde kreeft en gegratineerde kaas
 

SCAMPI’S
Scampi’s gebakken in een licht pikante saus op basis van knoflook en room
 

VIS VAN DE WEEK
Iedere keer weer een verrassing wat er aan de haak is geslagen

GEFRITUURDE CAMEMBERT GEFRITUURDE CAMEMBERT 
Geserveerd met een bosvruchten compote, sla en cassave

MOZZARELLA TORENTJE 
Lauwwarme mozzarella, tomaat, pesto, parmezaanse kaas en balsamico 

VARKENSHAASBROCHETTE GRIEKS
Spies gemarineerd in griekse kruiden, geserveerd met rode ui, sla en tzatziki

TRUFFEL BURGER
Mini hamburger met truffelmayonaisMini hamburger met truffelmayonaise, sla, rode ui, tomaat en parmezaanse 
kaas 

CHEF SPECIAL
Een wisselend vleesgerecht naar keuze van de chef

SPARERIBS
Zoet of pittig? Geserveerd met een sausje naar keuze; bbq-saus, 
knoflooksaus en/of een pikante saus

DIAMANTHADIAMANTHAAS
Mals stukje vlees van het rund. Met bijpassende groenten en keuze uit 
pepersaus, rode wijnsaus of naturel

SATÉSPIES
Gemarineerde kipfilet met satésaus, kroepoek en atjar. Volgens veel gasten 
“de lekkerste van Weert”

PA
ST
A SPAGHETTI AIOLO - “AGLIO E OLIO”

Bereid in knoflookolie, geserveerd met rode pepers, pijnboompitten, rucola 
en parmezaanse kaas
 

SPAGHETTI OOSTERSE SCAMPI
Bereid in knoflookolie en terriyaki saus, geserveerd met gepelde scampi’s, 
champignons en boontjeschampignons en boontjes

A
FS
LU
IT
ER
S IK WIL EEN “VACC(G)IN” - DESSERTKies voor de heerlijke gin tonic met een bolletje limoen of frambozen 

sorbetijs
 

IJSTAARTJE VAN BASTOGNE
Parfait van bastogne koeken met vanille-ijs en een frisse bosvruchten 
compotecompote

DAME BLANCHE
Een echte klassieker, vanille-ijs met warme chocoladesaus en garnering

MARTINUSTOREN
Chocolademousse met een luchtig schuimpje en chocoladesaus

“DIT PAST NOG NET”
Keuze uit 1 bolletje vanille-/chocolade-ijs of limoen-/frambozensorbetijs 
en passende garneringen passende garnering

KAASPLATEAU
Verschillende soorten kaas “verzorgd door Kaas & Ko” met vijgen, 
walnoot, stroop en rucola

KOFFIE DE APOSTEL
Koffie, thee of espresso geserveerd met friandises

W
IS
T 
JE
 D
A
T!“Er naast onze proeverij ook gekozen kan worden voor een voor-, hoofd- en nagerecht. Dit kan ook in een 3-gangen 

combinatie voor € 27,50.

De huisgemaakte HUGO en Aperol Spritz echte aanraders zijn? 

Wij altijd op zoek zijn naar nieuwe horeca toppers om 
ons team te versterken?

Je ons niet moet vergeten te liJe ons niet moet vergeten te liken op Facebook en Instagram

Wij beschikken over een zaaltje en buitenpatio, dit is ideaal 
voor feestjes & partijen!

Onze website wordt ontworpen door steido.nl?

Wij het leuk vinden dat u er nu bent!

Wij u een prettige en gezellige avond wensen.

“

www.apostelweert.nl

TIP
BROODPLANKJE 
MET AIOLI EN 
KRUIDENBOTER

€4,80
PORTIE FRITES
MET MAYONAISE

€2,50


