
Proef de pure smaak van Xapoe

Eerlijk en 
heerlijk

Maak een culinaire reis door de 

authentiek Indonesische keuken en 

geniet van een heerlijke en betaalbare 

Indonesische maaltijd. Xapoe is een 

toonaangevend Indonesisch eetcafé 

met een vernieuwend concept op 

een toplocatie in Assen. Een gastvrij 

en sfeervol eetcafé waar u met open 

armen ontvangen wordt.  

U bent van harte welkom!

Xapoe Indonesisch eten 

natuurlijk verantwoord

uitsluitend scharrelvlees;

biologische (streek)producten;

veel gerecyclede spullen;

ook vegetarisch; 

geen smaakversterkers en e-nummers;                 

lekker en gezond;

sociaal en duurzaam;                        

puur en niet duur.

“Als de voeding zuiver is, is de geest ook zuiver,  
en als de geest zuiver is, zal het verstand zuiver zijn”  
m a n u,  h i n d o e w e t g e v e r

UITSLUITEND
SCHARREL-
VLEES



Graag  verleiden wij u om bij ons aan 
tafel te gaan en te genieten van  
exotische gerechten uit de Indone- 
sische keuken, met een knipoog naar 
gerechten uit nabije en verre landen.  
Bij ons kunt u gezellig uit eten in een 
ongedwongen sfeer. Wij houden van 
puur en eerlijk eten, zonder bijsmaak. 
Daarom werken wij zoveel mogelijk 
met biologische (streek)producten.

Net even anders –  
steeds weer wat nieuws
Onze kok houdt van ontwikkeling en  
innovatie; hij experimenteert graag. Regel-
matig brengt hij vernieuwingen aan in de 
recepten. Daardoor zijn de gerechten net 
even anders (en lekkerder) dan elders!

Ontmoetingsplaats met 
culturele activiteiten
Xapoe wil bovenal een centrum zijn voor  
ontmoeting, ontspanning, groei en verbin-
ding, met de Indonesische keuken als hart 
van de zaak. Xapoe organiseert daartoe 
workshops, festivals en andere culturele 
activiteiten met kunst, muziek, theater en 
dans. Regelmatig kunt u genieten van een 
jazzpodium in het eetcafé. 
Graag tot ziens!

Xapoe 
Indonesisch eten
diner/workshop Indonesisch  koken/
catering/feesten
Weiersloop 1
9401 DZ Assen

Bel of mail voor reserveringen: 
(0592) 309 424 / xapoe@xapoe.nl
Meer informatie op de menukaart en 
www.xapoe.nl

        @xapoe_assen
        /Xapoe

Xapoe komt van het Indonesische woord ‘sapoe’ dat 

bezem betekent. Xapoe staat voor: zowel lichaam als 

geest reinigend.

Xapoe: puur, 
natuurlijk en 
betaalbaar. 
Omdat het kan!

Xapoe is er 
voor iedereen


