Frisdrank

YOU DESERVE DESSERT

Cheesecake

moelleux met
vanille-ijs

Heerlijke kaastaart op
een krokante bodem
5,20

warm chocoladegebak
6,80

ambachtelijk roomijs

Dame Blanche

Vers bereid door Fratelli
vanille / chocolade / aardbei / pistache
1 bol 3,20 • 2 bollen 5,40
3 bollen 7,40

Home made iced tea camille, citroen, munt
Virgin Mojito green tea, limoen, munt

6,40

watermeloen
seizoensgebonden
6,80

DRANKEN

2,60
3,30

Gini
Gini munt
Spa plat of bruis
25 cl
1/2 L
1L
San Pellegrino
1/2 L
1L

2,60
4,80
8,00
5,20
8,80

Warme drank

Cocktails
Mojito rum, limoen, munt
Amaretto Sour amaretto, sinaasappelsap, citroen
Lazy Red Cheeks vodka, frambozen, violetsiroop, limoen
Moscow Mule vodka, ginger beer, limoen, angostura bitters
Aperol Spritz aperol, cava, bruiswater

2,60
3,30
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

Ice Tea regular of Green
Ice Tea met munt
Coca Cola regular of Zero
Sprite
Fanta
Tonic
Minute Maid sinaas of appel
vruchtensap mango of guava

4,20
4,60

9,20
9,20
9,40
9,40
6,40

koffie
espresso
ristretto
macchiato
cappuccino
koffie verkeerd
décafiné

2,60
2,40
2,40
2,60
2,80
2,80
2,60

warme melk
warme choco
thee

2,20
2,60
2,60

verse muntthee
Irish coffee
Italian coffee

3,20
7,50
7,50

natuur, groene, citroen, kamille, rozebottel

Aperitieven
3,60
4,20
4,80
5,20

Somersby Apple
Martini wit of rood
Campari
Pisang Ambon

Sherry dry of medium
Porto wit of rood
Gancia

Sterke drank
Gin & Tonic
Bombay
Hendrick’s
Whisky
J&B
Johnny Walker Black Label
Bacardi
Vodka
Absolut
Grey Goose

8,40
10,50
6,20
7,20
6,00
6,40
8,50

Havana bruine rum
Amaretto
Cognac
Tequila
Sambuca
Ricard
Cointreau
Bailey’s
Grappa
Limoncello

7,00
6,40
7,40
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
6,00

Bieren van ’t vat
Stella Artois 25 cl

50 cl

2,60
4,60

De Koninck
Hoegaarden

2,80
2,80

Bieren in fles
Vedett
Carlsberg
Duvel
Kriek Liefmans Fruitesse

3,00
3,00
3,80
3,00

Trappist van Westmalle
Tripel van Westmalle
Jupiler NA

WINES

4,00
4,00
3,80

3,60
3,80
2,80

Le Bottle
wit Sauvignon – Viognier
rosé Grenache
rood Merlot – Cabernet

huiswijn

glas

3,80
3,80
3,80

13,00
13,00
13,00

glas

fles

wit

Les Jamelles Viognier
Viña Chocalan Reserva Chardonnay
Russolo Pinot Grigio

1/2 L

23,00
26,00
30,00

5,00

rosé

fles

Les Jamelles Cinsault
Les Vignerons du roy René Grenache – Syrah
Les Jamelles Cabernet Sauvignon
Gamla Cabernet Sauvignon
La Camponera Chianti Classico
San Marzano Primitivo

rood

23,00
28,00
glas

fles 37,5cl

5,50

17,00

6,00

bubbles

cava Naveran – Brut Especial
champagne Laurent-Perrier – brut

fles

23,00
29,00
30,00
40,00

glas

fles

5,20

28,00

10,50

55,00

03 334 22 07
St. Aldegondiskaai 56–58, 2000 Antwerpen

WWW.NAPOS.BE
We accepteren

FINGERFOOD & STARTERS

apero bites

gegrilde champignons

met zoetzure dipsaus

met gesmolten feta en zaatar kruiden
6,40

jalapeño cheese balls (5)

5,20

onion rings (8)

4,40

mozzarella fingers (5)

5,20

voor de kenners, lekker om te delen
hummus, 8 falafel balletjes en brood

apero combo (4 van elk)

9,50

10,20

schotel hummus & falafel

puree van kikkererwten gedresseerd
met olijfolie en peterselie, met brood

op basis van yoghurt en
komkommer, met zaatar brood

7,60 • klein 4,80

7,40

puree van gegrilde aubergine
met tahina, geserveerd met brood

vegetarisch, met zoetzure dip
10 stuks 6,20

7,60 • klein 4,80

napo’s olijvenmix

kleine zus van hummus, op basis
van sesamzaad, geserveerd met brood

falafel

8,40
11,20

met sla
met kaas of feta en sla

Napo’s special

keuze uit varkensvlees, kip of kalkoen
gezellig in een broodje

met brood 18,20 • met frieten 20,00

met sla
met sla en kaas of feta

Napo’s mix

met sla en brood
+ extra kaas of feta

13,20
+2,00

• frieten ipv. brood • +1,60

voor de fijnproevers, lekker mals
met frieten 21,80

KLEINE ET(T)ERS

250g contre-filet. Black Angus, 150 dagen graangevoederd.

Napo’s burger, varkensvlees, kip of kalkoen

met frieten 23,80

gezellig in een broodje

spare ribs

met sla

gemarineerd en gegrild tot perfectie

makkelijk op een bord

met sla en frieten 21,00

11,20
+ 2 ,00

shakshuka

groentenratatouille op z’n best: tomaten, courgette, ui en rode paprika,
met een spiegeleitje (kan ook zonder). Geserveerd met brood.
10,80 • met extra kaas of feta 12,80

mix veggie

8,40
11,20

• supplement ananas • +2,00

steak

met sla en brood
+ extra hummus, tahina of
baba ganoush

makkelijk op een bord

lamskotelet

huisgemaakte balletjes van gestampte kikkererwten, lekker crispy

croque

TRY BEFORE YOU DIE

met brood 15,20 • met frieten 17,00

falafel

+ 1 ,00

varkensvlees, kip, kalkoen, Napo’s burger,
gegrilde groenten, frietjes, sla en twee broodjes

Ontdek het vlees van ons spit, met zorg en liefde voor u
geselecteerd, gemarineerd en klaargemaakt door Chef Marko.
Het resultaat is sappig, crispy en gevaarlijk verslavend.

met brood 19,20 • met frieten 21,00

TASTY VEGGIE

6,80

meat lovers

gemarineerd met eigen kruidenmix

6,00

met sla
+ extra hummus, tahina of
baba ganoush

2 burgers met sla, gegrilde 14,80
groenten en brood
+ 2,00
+ extra kaas of feta

onderstaande gerechten worden geserveerd
met sla, gegrilde groenten en brood of frieten

linzensoep of dagsoep
geserveerd met croutons

gezellig in een broodje

32,80 (prijs voor 2 personen)

varkensvlees, kip en kalkoen

soep

6 stuks 4,60 • 10 stuks 6,80

makkelijk op een bord

gezellig in een broodje

7,60 • klein 4,80

balletjes van gestampte
kikkererwten, lekker crispy

hummus, tzaziki, baba ganoush, falafel,
shakshuka, sla, brood en zaatar brood

runds- en lamsgehakt met een touch van peterselie en ui

het beste van twee werelden, Napo’s burger en kipbrochette

tahina

4,20

veggie lovers

Napo’s burger

kipfilet of kipbrochette

baba ganoush

mini loempia’s

Om gezellig met z’n twee te delen

41,80 (prijs voor 2 personen)

hummus

tzaziki

SHARE & DISCOVER

GRILLED TO PERFECTION

crispy brood met gesmolten
kaas of feta en zaatar kruiden

hummus, tzaziki, baba ganoush,
sla en brood

5,40 • met sla 7,40

9,40 • met falafel 12,80

met sla en brood
+ extra kaas of feta

9,40
+2,00

SIDE DISHES

geserveerd met warm broodje

frieten of potato wedges
3,80
gegrilde groenten kies uit ui, tomaat en champignons
4,40
10,80
sla van de chef komkommer, tomaat, munt, peterselie
sla mix komkommer, tomaat, sla, kool
klein 3,00 • 4,80
tomatensla met basilicum
4,80
portie pepers, augurken of feta
3,40
zaatar brood crispy brood met olijfolie en zaatar kruiden
3,80
1,00
extra broodje

Griekse sla
9,20

sla met komkommer, rode paprika,
munt, peterselie en croutons
10,60

7,40

MIGHTY SALADS

groene sla met feta, olijfjes
en zaatar kruiden

fatoush

makkelijk op een bord

sla kipfilet

groene sla met gegrilde kipfilet
11,80

sla kipbrochette

groene sla met gegrilde kipbrochette
11,80

