Voorgerechten
Broodplateau

€ 8,75

Carpaccio

€ 8,95

Met huisgemaakte kruidenboter,
aioli en tapenade
Met pesto, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en rucola

Champignons

€ 8,95

Gevuld met gehakt, overgoten
met knoflook kruidensaus en
gegratineerd met kaas

Brood met kruidenboter

Varkenshaas

€ 18,75

Omwikkeld met Serranoham en
gevuld met brie. Geserveerd
met knolcrème, shimay
paddenstoelen en gepofte knol.
Keuze uit een saus van blauw flora
of champignonroomsaus

Biefstuk

Geserveerd met knolcrème,
shimay paddenstoelen, en
Madeira jus

Maiskip

Black Tiger Gamba

€ 9,95

Gevulde portobello

€ 8,95

Gebakken en geserveerd met
rode peper, mangochutney,
avocado en citroen
Met walnoot couscous en een
peterseliecrème

Vismarkt

Gemarineerde en gebrande
zalm, forel, crème van zilver ui
en schuim van komkommer

€ 8,95

€ 18,50

€ 17,95

Met picalillycrème,
gebrande mais, shimay
paddenstoel, gepofte knol en een
sinaasappel likeur

€ 16,00

Met peterseliecrème, groenten
en gepofte zwarte rijst

€10,95

Schnitzel ± 250 gram

€15,95

Met gebakken varkenshaasof kipdijenfilet puntjes, prei,
ui, paprika en champignons
in een warme knoflooksaus

Varkensschnitzel geserveerd
met gebakken spekjes, ui en
champignons
Geserveerd met barbecuesaus en knoflooksaus

Honing spicy spareribs

€ 18,75

Op de huid gebakken met
pastinaakcrème, mini wortel, lente ui,
gepofte schorseneren en kabeljauw
fritots met beurre blanc

Zalmfilet

€ 18,75

Op de huid gebakken met
pastinaakcrème, mini wortel,
lente ui, gepofte schorseneren en
bieslook hollandaisesaus
Alle hoofdgerechten worden
gereserveerd met gebakken
aardappels of friet en
groenten

Kindermenu Frikadel,

Kroket of kipnuggets
met friet, mayonaise en
appelmoes

Kindermenu saté

Slibtongen

€ 18,25

Drie slibtongen gebakken in
roomboter en gekruid met
Bourgondische kruiden

€17,50

€17,50

Spareribs, kipdijenfilet, varkensfilet
en biefstuk van de grill,

€17,50

Bovenstaande gerechten wordengeserveerd met gemengde salade,
friet of gebakken aardappels m.u.v
Broodje Het Wapen.

€ 6,00

€ 7,00

€ 6,00

Kindermenu Spareribs

€ 7,00

Wafel

€ 7,25

Chocoladetaartje

€ 7,75

Dame Blanche

€ 7,50

Voor de kids

€ 3,00

Met friet, mayonaise en
appelmoes

Nagerechten
Bavarois

€ 7,50

De Klassieker

€ 6,95

Van Baileys en mascarpone.
Geserveerd met karamelsaus

€ 15,00

Pannenkoek

Geserveerd met poedersuiker
en stroop

Spies van kipdijenfilet met
satésaus, friet, mayonaise en
appelmoes

Kaasplateau
Met piccalilly, hazelnoot,
zilver uitjes en augurk

€ 16,75

Spies van varkenshaas- of
kipdijenfilet puntjes, met
satésaus en gebakken uitjes

Mixed Grill +/- 350 gram

Huisgemaakte arretjescake.
Geserveerd met vanille-ijs en
slagroom

Bloemkool

Saté ± 300 gram

Kindermenu

Kabeljauw

Vegetarisch
Zwarte linzen

‘Broodje Het Wapen’

Spareribs

€ 5,75

Hoofdgerechten

Specials

Te bestellen vanaf 17.00 uur

€ 8,95

Diverse kazen, geserveerd
met een peer-walnoot compote,
appelstroop en brood

Met fruit,vanille-ijs en slagroom
Met zachte vulling, hazelnoten
crème en karamel
Geserveerd in een wafel met
warme chocolade saus en
slagroom
Schatkistje gevuld met vanilleen chocolade-ijs
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Lunch- & dinerkaart

Lunchgerechten

Te bestellen tot 15:30 uur

Frikadellen

Kroketten
Twee kroketten met friet

€ 7,95

Twee frikadellen met friet

€ 7,25

Twee kroketten met brood

€ 7,45

Twee frikadellen met brood

€ 7,00

Pistolet met kroket

€ 3,95

Pistolet met frikadel

€ 3,75

Pistolet
Jonge kaas

€ 4,85

Brie			

€ 4,85

Oude kaas

€ 4,85

Gerookte zalm

€ 7,95

Salami 		

€ 4,85

Tosti
Ham of Kaas		

€ 4,50

Salami, pesto en brie

Ham en kaas		

€ 4,75

Ham, kaas en tomaat

€ 5,55

Hawaï			

€ 4,95

Geitenkaas, gegrilde spek
en honing

€ 7,25

€ 5,75

Wraps

Speciale broodjes
Krokante geitenkaas

€ 11,95

Zalm/Forel

€ 14,95

Geserveerd met sla en
honing kletskop

Met gerookte zalm, forel,
Hollandse garnalen, rode ui,
kappertjes en peterseliecrème

Boskip

€ 11,75

Met pesto, Parmezaanse
kaas, zongedroogde tomaat en
pijnboompitten

12-uurtje

€ 9,95

Kopje soep, snee brood met
kroket en een snee brood met
beenham, kaas of salami

€ 9,75

Gebakken kipdijenfilet, ui,
bospaddenstoelen. Gegratineerd
met oude kaas en geserveerd
met kerriemayonaise

Beef Teriyaki

Carpaccio

€ 10,50

Gebakken biefstukpuntjes, ui,
champignons en teriyakisaus

‘Broodje Het Wapen’

Met beenham, jonge kaas,
sla, tomaat, komkommer,
rode ui en gekookt ei

€ 10,95

€ 8,75

Schnitzel

€ 8,00

Ham en kaas

Ham, kaas en spek

€ 8,50

Met gerookte zalm en bosui

‘Het Wapen’		

€ 9,25

Boerenomelet 		
€ 9,50
Met ham, diverse groenten en
gegratineerd met kaas

Carpaccio

€ 9,25

Ham en kaas

ham, kaas, salami, spek,
champignons en ui

€ 8,75
€ 9,75

Gegrilde kip

€ 12,75

Met Parmezaanse kaas,
pesto, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat en rucola

€ 15,95

Varkensschnitzel met gebakken
spekjes, champignons en ui.
Geserveerd met friet en mayonaise

Saté ± 300 gram

Garnalen wrap

€ 13,25

Met diverse groenten in een
zoete saus en gegratineerd
met kaas. Geserveerd met chilisaus

Maaltijd salades
Salade ‘Het Wapen’

€ 12,95

Salade Vistrio
€ 15,95
Met gerookte zalm, forel,
Hollandse garnalen, rode ui,
kappertjes en peterseliecrème

Salade Geitenkaas

€ 12,75

Salade Carpaccio

Met gerookte kipfilet,
gegrild spek, cashewnoten,
balsamicodressing en brie

Salade Beef teriyaki
€ 13,95
Met gebakken champignons
en ui. Afgeblust met teriyakisaus

Specials

Omeletten

€ 11,75

Met drie plakken lauwwarme
geitenkaas, dadels, walnoten
en honingdressing

Onze tosti’s worden met 2 dikke sneeën wit- of bruinbrood geserveerd

Uitsmijters

Carpaccio wrap

Met bieslook-roomkaas
gevulde zoete peper en
chorizocrème

Met gebakken varkenshaas- of
kipdijenfilet puntjes, prei, ui,
paprika en champignons in
een warme knoflooksaus

Gezond

Tot 15:30 uur en vanaf 17:00 uur

Met pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, pesto
en zongedroogde tomaten

€ 12,95

Salade Kip & Parmazaan
€ 12,95
Kipdijenfilet van de grill en
gegratineerd met Parmezaanse
kaas, truffelcrème en gekookt ei

€ 16,75

Spies van varkenshaasof kipdijenfilet puntjes,
met satésaus en uitgebakken uitjes.
Geserveerd met friet en mayonaise

Extra´s
Friet

€ 2,25

Warme groenten

€ 2,75

Rozeval aardappels

€ 2,75

Gemengde salade

€ 2,50

Met rucola en Parmezaanse kaas

Soepen
Uienensoep

Met een kaas crouton

Pomodorisoep

Crème fraîche bosui en
gepofte cherry tomaat

Burgers
€ 5,75
€ 5,75

Champignonsoep

Met uitgebakken spekjes

€ 5,75

Spicy burger

€ 10,75

Cheddarburger

€ 10,75

Runderburger met sla,
gebakken ui en champignon
in een pikante saus

Runderburger met tomaat,
augurk, uien compote, bbq saus
en gesmolten cheddarkaas

Spicy chicken

Menu’s

Tot 15:30 uur en vanaf 17:00uur

€ 10,25

Met uien compote, komkommer,
augurk en chilimayonaise

Vanaf 17:00 uur

Menu ‘all-in’

€ 34,50

Twee gangen keuzemenu

€ 22,75

Driegangenkeuzemenu

€ 26,75

Truffelburger

€ 10,75

Runderburger met sla,
komkommer, gebakken ui en
champignons. Geserveerd met
truffelmayonaise

Voor-, hoofd- en nagerecht (keuze uit de dinerkaart), Inclusief
2 consumpties* en koffie of thee na (*U heeft keuze uit onze wijnen,
bieren v/d tap (pull bieren uitgezonderd) of frisdranken)

BBQ Goatburger

€ 10,75

Stel zelf uw 2-gangenmenu samen uit alle gerechten van de dinerkaart		
(Voor- en hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht) Inclusief koffie of thee na

Runderburger met geitenkaas,
uien compote, gegrilde spek,
mosterdmayonaise, honing en sla

Runder Burger

€ 9,75

Stel zelf uw 3-gangenmenu samen uit alle gerechten van de dinerkaart

(Voor-, hoofd- en nagerecht)

Met sla, tomaat, uien compote,
komkommer en burgersaus

Alle hamburgers worden geserveerd met friet en mayonaise

Kiest u één van de menu’s? Geeft u dit alstublieft door
bij uw bestelling
U kunt uw keuze achteraf helaas niet aanpassen

