Koffiekaart
Koffie’s
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Decafé koffie
Latte macchiato
Wiener melange

€2,15
€2,35
€2,35
€2,25
€2,15
€2,85
€2,85

Special Coffee
Italiaan coffee, dubbele espresso met amaretto en slagroom.
French coffee, koffie met Grand Marnier en slagroom.
Irish coffee, koffie met whisky, bruine suiker en slagroom.
Baileys coffee, koffie met Baileys en slagroom.
Spanish coffee, dubbele espresso met Tia Maria en slagroom.

€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50

Koude en warme dranken
Melk
Chocomel
Fristi
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Thee, diverse soorten
Verse munt thee

€2,15
€2,35
€2,35
€2,35
€2,85
€2,15
€3,00

Lekkers voor bij de koffie of thee
Appeltaart
Appeltaart met slagroom
Tiramisu “classico”
Krentenwegge

€2,50
€3,00
€3,50
€2,00

Telefoonnummer: 0314-382600

Drankenkaart
Frisdranken
Pepsi cola, Pepsi cola light of Pepsi max
7-up
Sisi orange
Royal Club cassis
Royal Club tonic
Royal Club bitter lemon
Royal Club orange
Royal Club tomatensap
Royal Club appelsap
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Rivella
Red bull
Verse Jus D 'orange
Sourcy blauw
Sourcy rood
Sourcy Pure blue of Pure red ( 100 CL )
Amstel 0,0%
Dubbelfris

€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,45
€2,35
€2,35
€2,35
€2,35
€2,45
€2,45
€2,35
€4,00
€3,50
€2,20
€2,20
€4,00
€2,25
€2,35

Bierkaart
Bieren van de tap
Brand 22cl
Brand 30cl
Brand 50cl

€2,20
€2,75
€4,50

Bieren van de tap ( seizoensbier )
Brand Weizen 30cl
Brand Weizen 50cl
Brand lentebock 30cl
Brand dubbelbock 30cl
Wieckse rosé 25cl

€2,95
€4,95
€2,50
€2,95
€2,70

Telefoonnummer: 0314-382600

Bieren op fles
Affligem blond 30cl
Affligem dubbel 30cl
Affligem triple 30cl
Brand up 30cl
Brand zwaar blond 30cl
Brand IPA 30cl
Brand Imperator 30cl
Brand oud bruin 30cl
Wieckse witte 30cl

€2,95
€2,95
€3,45
€2,70
€2,95
€2,95
€2,95
€2,75
€2,70

Bieren op fles alcoholvrij/alcoholarm
Wieckse witte 30cl of Wiekcse Rosé 30cl 0,0%
Amstel Radler 30cl 2%
Amstel Radler 30cl 0,0%
Amstel 0,0% 30cl

€2,70
€2,50
€2,50
€2,25

Binnenlands gedistilleerd
Jonge jenever
Corenwijn
Vieux
Bessenjenever
Jägermeister
Apfelkorn
Brandewijn
Citroenjenever
Advocaat (met slagroom + 0,50 )
Berenburg

€2,25
€3,50
€2,25
€2,25
€2,50
€3,25
€2,25
€2,25
€2,50
€2,25

Buitenlands gedistilleerd
Bacardi rum
Bacardi lemon
Gordon’s London Dry Gin
Campari
Vodka
Malibu
Passoa
Safari
Pisang Ambon

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
Telefoonnummer: 0314-382600

Likeuren
D.O.M Benedictine
Amaretto Disaronno
Cointreau
Tia Maria
Grand Marnier
Baileys
Crodino aperitivo

€3,50
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€3,50

Cognacs
Joseph Guy
Remy Martin V.S.O.P
Hennessy Fine de Cognac

€5,00
€5,50
€6,50

Whiskey
Johnnie Walker Red Label
Jameson Irish Whiskey
Oban 14 Years

€4,50
€5,50
€6,50

Port, Sherry & Martini
Rode port
Witte port
Sherry medium
Sherry pale dry
Sherry cream
Martini Rosso
Martini Bianco

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,75
€3,75

Telefoonnummer: 0314-382600

Wijnen
Witte wijnen
Eclat Camille, Chardonnay
Een lichtgele wijn met de ingetogen aroma’s van appel, peer, citrus en een vleugje exotisch fruit.
Per glas
€3,50
Per fles €16,50
Urmeneta, Sauvignon Blanc
Geurige Sauvignon met het exotisch van passievrucht en het frisse van grapefruit.
Per glas
€4,25
Per fles €20,50
Tonino Bianco
een zoete wijn met amandeltonen en rijpe appel in de geur, met een aromatische afdronk.
Per glas
€3,50
Per fles €16,50

Rode wijnen
Eclat Camille, Merlot
De geur doet denken aan zwarte bessen, een fruitige en volle wijn met aangename zachte taninnes.
Per glas
€3,50
Per fles €16,50
Drostdy-hof Shiraz & Merlot
Een soepele wijn boordevol aroma’s van rood fruit. Een makkelijk doordrinkbare wijn.
Per glas
€4,25
Per fles €20,50

Rosé wijnen
Eclat Camille, Grenache Rosé
Rijk aroma van bloemen met een hint van aardbeien. Volle krachtige wijn met een zoetje.
Per glas
€3,50
Per fles €16,50
Couperin, Rosé D’Anjour
Zachtrose van kleur, met een bloemig bouquet, fris maar met een klein zoetje.
Per glas
€4,25
Per fles €20,50

Telefoonnummer: 0314-382600

Voorgerechten

Kippenlevertjes gebakken met spek en ui, afgeblust met rode wijnsaus € 6,50
Gefrituurde champignons in kruidig bierbeslag met knoflooksaus € 7,50
Carpaccio van rund met pesto, oude kaas, rucola en balsamico crème € 9,75
Tonijnsalade met rode ui, frisse salade, kappertjes en een mosterddille saus € 8,00
Mandje brood met aioli, huisgemaakte pesto en kruidenboter € 5,25
Tomatensoep, geserveerd met brood en kruidenboter € 6,00
Mosterdsoep, geserveerd met brood en kruidenboter € 6,00
Soep van de dag, geserveerd met brood en kruidenboter € 6,00
Bonbon van huis gerookte Schotse zalm met een vinaigrette van limoen € 10,50

Eventuele allergieën kunt u doorgeven aan onze medewerkers.
Omdat wij met dagverse producten werken, kunnen sommige gerechten niet voorradig
zijn.

Telefoonnummer: 0314-382600

Vegetarische kaart
Voorgerechten
Salade met meloen en geitenkaas, gemengde noten en tuinkruidendressing € 7,50
Gefrituurde champignons in kruidig bierbeslag, met knoflooksaus en kruidendressing € 7,50
Carpaccio van rode biet met frisse salade, oude kaas, walnoten en pesto € 7,50
vegetarische soep, soep van het seizoen € 6,50

Hoofdgerechten
Taartje van brie, met geroerbakte groente, rucola en oosterse saus € 15,50
Lasagne van geitenkaas, courgette, béarnaise en tomatensaus € 15,50
Geroosterde paprika uit de oven, met rijst, champignons en een zoete kerrie saus € 15,50
Italiaanse bol met groenteburger € 15,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost, warme groente, frites en een
bijpassende aardappelgarnituur.
Eventuele allergieën kunt u doorgeven aan onze medewerkers.
Omdat wij met dagverse producten werken, kunnen sommige gerechten niet voorradig
zijn

Telefoonnummer: 0314-382600

Hoofdgerechten vlees
Schnitzel naturel; de traditionele schnitzel met citroen € 14,25
Schnitzel met peper- of champignonroomsaus € 15,25
Schnitzel het Wapen; over bakken met spek, ui en champignons € 16,25
Kippenlevertjes gebakken met spek, ui en afgeblust met rode wijnsaus € 13,50
Spies het Wapen, varkenshaas en biefstuk, 250 gram € 19,00
Varkenshaasmedaillons, omwikkeld met spek en overgoten met honing € 18,00
Kogelbiefstuk van ±180 gram met peper- of champignonroomsaus € 19,00
Bavette met een saus van sjalotten € 18,50
Varkensrib roast met een jus van tijm € 19,00

Hoofdgerechten Vis
Duo vis, zalmmootje en colin royal met bijpassende saus € 16,50
Surf en Turf combinatie van gamba's en biefstuk met rode wijnsaus € 18,50
Gamba's in de schaal gebakken, met knoflookolie en spaanse peper € 18,50
Snoekbaars op de huid gebakken met witte wijnsaus € 16,50
Stoofpotje vis met bijpassende groenten en saus € 16,00

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost, warme groente, frites en een
bijpassende aardappelgarnituur.
Eventuele allergieën kunt u doorgeven aan onze medewerkers.
Omdat wij met dagverse producten werken, kunnen sommige gerechten niet voorradig
zijn

Telefoonnummer: 0314-382600

Dessert & Special coffee kaart

Dame Blanche, 3 bollen vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom € 6,50
Warme kersen, 3 bollen vanille ijs met warme kersen en slagroom € 6,50
Tiramisu “classico”, traditionele Italiaanse tiramisu met slagroom € 7,00
Hangop, ouderwetse hangop van het seizoen met slagroom € 6,50
Warme apfelstrudel, met kaneel ijs en slagroom € 7,00
Crème brûlée, met vanille, witte chocolade en slagroom € 7,00
Mangobavarois met slagroom en saus € 7,50

Special Coffee € 5,50
Italian coffee, dubbele espresso met amaretto en slagroom
French coffee, koffie met grand marnier en slagroom
Irish coffee, koffie met whisky, bruine suiker en slagroom
Spanish coffee, Tia Maria met dubbele espresso en slagroom
Baileys coffee, Baileys met koffie en slagroom

De special coffees kunnen eventueel ook zonder slagroom worden geserveerd

Telefoonnummer: 0314-382600

Lunchkaart
Soepen (geserveerd met brood)
Tomatensoep met room en prei
Mosterdsoep met uitgebakken spek
Soep van de dag

€4,75
€4,75
€4,75

Tosti’s (met wit of bruin brood)
Tosti met ham of kaas
Tosti ham en kaas
Tosti brie met walnoten en honing
Tosti kaas met tomaat en pesto
Tosti Hawaï

€3,25
€3,75
€4,50
€4,50
€4,50

Broodjes (pistolet wit, pistolet bruin, of meergranenpunt)
Broodje jonge kaas
Broodje oude kaas
Broodje achterham
Broodje brie met honing en walnoten (uit de oven)
Broodje tonijnsalade met rode ui, kappertjes en mosterddille saus
Broodje carpaccio met rucola, pesto, balsamico crème en oude kaas
Broodje gezond met heel veel gezonde dingen
Broodje gerookte zalm met rode ui, kappertjes en mosterdmayonaise

€4,25
€4,75
€4,75
€7,25
€8,50
€9,75
€7,50
€9,75

Warme lunchgerechten
Pannenkoek naturel
Pannenkoek kaas
Pannenkoek spek
Pannenkoek appel
2 kroketten geserveerd met wit of bruin brood
Gehaktbal geserveerd met zuur en mosterd
Broodje gehaktbal geserveerd met zuur en mosterd
Roerbak van kipdijfilet, met satésaus
Telefoonnummer: 0314-382600

€6,75
€7,75
€8,25
€8,25
€6,75
€5,50
€6,00
€8,75

Uitsmijters en omeletten (3 eieren met wit of bruin brood)
Uitsmijter jonge kaas
Uitsmijter oude kaas
Uitsmijter achterham
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter ’T Wapen met spek, ui en over bakken met kaas
Omelet naturel
Omelet kaas, 2 soorten kaas
Omelet ham en kaas
Boeren omelet met spek, ui, champignon en ham

€6,50
€7,75
€7,00
€7,25
€8,00
€6,50
€7,50
€7,75
€8,25

Salades ( geserveerd met brood en knoflooksaus )
Salade gebakken kipdij, met gemengde noten, tomaat, komkommer, rode ui en
tuinkruidendressing
€8,75
Salade gebakken biefstukreepjes, gebakken met paprika en tomaat, afgeblust
met oosterse ketjap/chili saus
€9,75
Salade geitenkaas met honing, walnoten, rode ui en frisse dressing

€8,75

Salade vis, 2 soorten gerookte vis met rode ui, kappertjes en een
mosterddille mayonaise

€9,75

Eventueel zijn de salades ook als hoofdgerecht te bestellen voor
een meerprijs van €5.

Eventuele allergieën kunt u doorgeven aan onze medewerkers.
Omdat wij met dagverse producten werken, kunnen sommige gerechten niet voorradig
zijn

Telefoonnummer: 0314-382600

Kindermenu
Voor de kleintjes tot 12jr.

Voorgerechten:
Tomatensoep met stokbrood
Stokbroodje kruidenboter

€3,75
€2,75

Hoofdgerechten:
Pannenkoek naturel
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek
Pannenkoek kaas
Schnitzel met friet en appelmoes
Biefstuk met friet en appelmoes
Frikandel met friet en appelmoes
Kroket met friet en appelmoes
Kipnuggets met friet en appelmoes

€6,75
€8,25
€8,25
€7,75
€7,50
€8,50
€4,50
€4,75
€4,50

Voor bij de borrel
Bitterballen, 8 stuks geserveerd met mosterd
Gemengd assortiment, verschillende snacks.
Kaasplankje, 4 soorten kaas met brood
Mandje brood, geserveerd met kruidenboter, knoflooksaus en pesto

Telefoonnummer: 0314-382600

€5,50
€4,75
€8,50
€5,25

