Menu’s
   3-gangen menu ‘Het Wapen’

30

Lazy Sunday
Geen zin om te koken op zondag?
Kom dan naar de Lazy Sunday in Het Wapen van Rijsenburg:
Biefstuk | friet | sla 16

Elke maandag: (M)eet Toko Ann
Onder het motto: ‘Meet and Greet’ biedt Het Wapen u de mogelijkheid te genieten van een
authentieke Nasi Tjampoer, vers bereid door Roy Lefrandt van Toko Ann.
Een Nasi Tjampoer bestaat uit gestoomde rijst met vlees-, ei- en groentegerechten. 17
U krijgt 2 vleesgerechten, bijvoorbeeld rendang (rundvlees), ajam smoor (kip) of
babi ketjap (varkensvlees); 2 groentegerechten: sajoer lodeh atjar (diverse groenten)
en bajem goreng (gebakken spinazie) of soortgelijke groenten; een eitje sambal
telor (pittig) of piendang telor (mild), een overheerlijk sateetje en kroepoek.

Toko Ann’s Indonesische menu
Soto ajam: rijke kippensoep gevuld met verschillende garnituren
Nasi tjampoer: rijst met vlees-, groente en ei-gerecht
Dadar gulung: groene flensjes gevuld met kokos en zoete gulu djawa
Samen 30

Elke woensdag: (M)eet Sushi Delight
Onder het motto: ‘Meet and Greet’ biedt Het Wapen u de mogelijkheid om tijdens lunch of
diner, te genieten van supervers sushi bereid door Olav van der Linden van Sushi Delight.
Te bestellen als:
lunch- of voorgerecht 14 | hoofdgerecht 18 | voorgerecht in ons 3-gangenmenu van 30
Sushi als hoofdgerecht:
Bijvoorbeeld: zes maki: 2 met komkommer, 2 met zalm, 2 met tonijn; twee nigri:
met tonijn en zalm; twee bagel: met zalm, creamcheese en avocado en twee temaki
California met krabsalade, avocado en sesam, compleet met soja, wasabi en gember.

www.wapenvanrijsenburg.nl

Dinerkaart

Voorgerechten
Steak Tartaar 14
Rijsenburgse koe | gepocheerd eitje

Altijd lekker

Hoofdgerechten

Wapenburger 15

Vis

puur rundvlees | friet | salade
Hele Zeetong 35

Carpaccio 14
truffelmayonaise | geschaafde parmezaan | rucola

Loei-lekkere-burger 17

met krullen eendenlever +5

Teus, het Driebergse koetje | spiegelei | gesmolten kaas | ui | tomaat

Oesters 3 (p.s.)
Creuzes
Halve kreeft 19
mayonaise | salade
Sashimi 17
tonijn | zalm

friet | salade | 5 ons

Dorade Royal ‘en papillotte’ 20
Saté 17

citroenrisotto | seizoensgroenten

kip | friet | atjar | ketjap-satésaus

Pasta & Risotto

Sliptong (2 stuks ) 18
friet | salade

Ravioli 17

Kreeft Thermidor 32

groenten | tomaten salsa | parmezaan

warme kreeft | risotto | seizoensgroenten

Truffelrisotto 17

Vlees

Japanse zalm 13
nori | sojagel | wasabi

rucola | parmezaan
Zalm klassiek 14
gerookte zalm | crème fraîche | toast

Ossenhaas 24

Salades

rosevalaardappeltjes uit de oven | seizoensgroenten

Oosterse salade 16

Piccata Romana 24

ossenhaaspuntjes | oosterse groenten

mals kalfsoestertje | pasta | tomatensaus | paprika | ham

Salade avocado 16

Varkenshaas met spek en brie 21

bleekselderij | aardappel | Bloody Mary-dressing

rosevalaardappeltjes uit de oven | seizoensgroenten

Bouillabaisse 10

Salade vis 17

Poussin ‘à la bonne femme’ 19

vis | croutons | rouille

bouillabaisse-dressing

spek | champignons | ui | aardappeltjes | doperwtjes | worteltjes

Soto Ajam 8
kip | taugé | lente-ui

Soep
Topinamboersoep 8
aardpeer | champignons

