Menu’s
2-gangen lunchmenu Het Wapen met koffie na 25
3-gangen menu Het Wapen 32

Elke maandag:

(M)eet Toko Ann bij Het Wapen
“Onder het motto: ‘Meet and Greet’ biedt Het Wapen u de mogelijkheid
om op maandagavonden 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. 18
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.

www.wapenvanrijsenburg.nl

Lunchkaart

Voorgerechten

Klassiekers

Brood

Steak tartaar 14
Rijsenburgse koe | gepocheerd eitje

Wapenburger 17
puur rundvlees I spiegeleitje I uiencompote I frites I salade

Carpaccio 14
truffelmayonaise | geschaafde Parmezaan | rucola

Saté van malse kip 17
oosters gemarineerd I frites I atjar I satésaus

Oesters per stuk 3
Zeeuwse Creuses

Hoofdgerechten

Zalm in nori 13
sojagel | wasabi

Vis

van 11.30 tot 16.30 uur
Rijsenburgs oerbrood, wit of bruin 8
jonge of oude kaas
Rijsenburgs oerbrood, wit of bruin 10
keuze uit: gezond | carpaccio | tonijnsalade
Amsterdamse kroketten 9
twee stuks | brood | roomboter | mosterd
Toast champignons 10
spek | ui
Toast kippenlevertjes 10
spek | ui | champignons
Toast gerookte zalm 12
mierikswortelcrème | Avruga-kaviaar
Hockey’bal’ brood 10
200 gr. rundvlees | mosterdmayonaise | brood naar keuze
Clubsandwich Kip 12
bacon | oude kaas | gerookte kip | kerriemayonaise | ei | tomaat
Clubsandwich Zalm 13
bacon | gerookte zalm | wasabimayonaise | ei | tomaat
Clubsandwich Geit 13
bacon | geitenkaas | honingmayonaise | ei | tomaat
Garnalenkroketten 14
Holtkamp |aïoli | groene sla
Biefstuk brood 16
eigen jus | brood naar keuze
12-uurtje 17
soepje | carpaccio | garnalenkroketje | spiegelei | brood naar keuze

Ei

Hollandse garnalencocktail 17
huisgemaakt | verse kruiden | cocktailsaus
Carpaccio van Chioggia biet 15
bloemkoolkrokantjes

Soepen
Tom kha Kai 9
gerookte kip | kokos
Topinamboersoep 8
knoflookcroutons
Kreeftensoep 12
Hollandse garnaaltjes

Salades

Verse zalm 21
bloedworst | aardpeer | beurre blanc
Sliptong (2 stuks ) 18
in roomboter gebakken | frites | salade

Vlees & Gevogelte
Ossenhaas 25
pommes gratin |rode wijnjus
Hertenbout en pasteitje hertenragout 24
aardappelpuree I rode kool I stoofpeertje I romige sherrysaus
Veluwse eend 23
roergebakken groenten I sinaasappeljus

Pokébowl 16
sushi-rijst | avocado | rauwe zalm | komkommer

Tomahawk 21
kotelet van het Kromme Rijn-varken
roergebakken groenten I roasted potatoes I mosterdsaus

Salade Burrata 16
Burrata | tomaat | pesto

Geen vlees noch vis

Pasta

Groene curry 18
rode rijst I diverse groenten I tofu

Boerenomelet 10
ui | spek | champignons | tomaat

Open ravioli met gorgonzola 17
in boter gestoofde pastinaak | peer | walnoot

Uitsmijter v.a. 10
keuze uit: kaas | ham | spek | rosbief | tomaat

Cannelloni 17
gevuld met kip | kalfs-paddenstoelensaus

Roerei zalm 10
gerookte zalm | toast

Zeetong 30
frites | salade

