
 
 
 3-Gangen 
€ 32,50 
Het Wapen 

Samen l Eten l Drinken l Terras 
Dorpsstraat 52 l 6681 BP l Bemmel 
0481-459943 l www.hetwapen.com  
 
Lunchgerechten(vanaf 12:00 uur) 

“BRIE OP Z'N BEST”€6,00 

stokbrood, brie, peer, pijnboompitten, honing, 

geserveerd uit de oven. 

“SMAAK VAN ’T NOORDEN”€7,00 

oerbrood, gerookte zalm, krabsalade, sla,  

rode ui, komkommer 

“ITALIANO”€7,00 

Italiaansebol, dun gesneden carpaccio,  

rucola, truffelmayonaise, parmezaan 

“HIPPE KIP”€7,00 

royale clubsandwich van gegrilde kip,  

sla, guacamole, bacon, tomaat 

“AMERICAN”€6,50 

stokbrood, filet americain, sla, ui, augurk, 

gekookt eitje 

“VITELLO TONATO”€7,00 

http://www.hetwapen.com/


oerbrood, fricandeau, tonijnsalade, sla, 

kappertjes 

“DUO VAN ’T WAPEN”€9,75 

genieten van toast of oerbrood, met 2 soorten 

beleg naar keuze, waaronder brie, gerookte 

zalm, krabsalade, carpaccio, filet americain, 

gegrilde kip of tonijnsalade. 

Geserveerd met een kleine tomatensoep of 

mosterdsoep 

 

Warme Lunchgerechten 

“PANINI HOLLANDIA”€4,00 

gegrilde baguette uit de oven met ham,  

kaas en roomkaas van prei 

“PANINI HAWAI”€4,00 

gegrilde baguette uit de oven met ham, kaas en 

ananas 

“PANINI ITALIANO”€4,50 

gegrilde baguette uit de oven met salami,  

tapenade van zongedroogde tomaat, kaas en 

tomaat 

“HOLLANDS DUO”€6,00 

2 vleeskroketten met wit of oerbrood geserveerd  

met een Fransemosterd-mayonaise 

“BREAD & EGG”€6,50 



3 gebakken eieren op wit of oerbrood met ham 

enkaas 

“BREAD & EGG DE LUXE”€7,50 

gebakken eieren op wit of oerbrood met gebakken 

champignons en bacon. Gegratineerd met kaas 

“OMELET LA SALMON”€7,50 

rijkelijk gevulde omelet met gerookte 

zalmsnippers  

en roomkaas,geserveerd met toast 

“WARM VLEES DE LUXE”€7,00 

2 witte bolletjes rijkelijk belegd met fricandeau, 

satesaus, krokante uitjes, zoetzure komkommer 

en gebakken eitje 
 



EasyGoing 

“INDONESISCHE SATE”€14,50 

2 spiesenvan varkenshaasmetsatésaus, atjar, 

kroepoek,saladeen friet 

“CRISPY CHICKEN”€14,50 

huisgemaakte en gepaneerde schnitzel van mals 

kipfilet. 

Lekker met spek, ui, champignons, salade en friet 

“USA BIG BURGER”€14,50 

de enige echte huisgemaakte MEGA burgermet sla,  

tomaat, augurk, bacon, ui en friet 

 

Salades 

“VIVA MEXICO”€12,50(+1,50) 

gegrildekip, gemengde sla, little gem, geroosterde 

paprika, mais, guacamole, zure room en 

huisgemaakte tortillachips 

“TASTE OF THE SEA”€12,50(+1,50) 

royale salade met gerookte zalm, krabsalade en 

Hollandsegarnaaltjes, roomkaas, rode ui, kappertjes 

en toast 

“CHEVRE CHAUD”€10,50(+1,50) 

lauwwarme geitenkaas, gemarineerde peer, rucola, 

krokante ui gekarameliseerdewalnotenen crèmevan 

rode biet 
 



Soepen 

“’T ZOETE TOMAATJE”€5,50 

huisgemaakte tomatensoep op oosterse wijze met een 

garnituur van bosui, toast met tapanade van 

gedroogd tomaat 

“MOSTERD VOOR DE MAALTIJD”€5,50 

lichtromige soep gemaakt van franse en grove 

mosterd,geserveerd met toast en roomkaas 

Voor de Kids 

“YOUR BOX”€6,50 

je eigen box gevuld met friet en keuze uit 

frikadelletjes of kipnuggets, blikje sisi, appelmoes en 

een leuke verrassing 

“PANNENKOEK”€5,50 

keuze uit naturel, appel of spek 

“MINI -SNIETSEL”€7,50 

snietselmet friet en appelmoes 

“MINI -SATE”€7,50 

royale spies varkenssatemetsatesaus,  

kroepoek en friet 

“KINDERIJSJE”€4,50 

leuke beker met vanille-ijs, slagroom en  

versieringen Oh ja, de beker mag je houden !!!!!!!!  
 



Voorgerechten 

“CARPACCIO CLASSICO”€9,75 

dun gesneden mals rundvlees met parmezaan, 

pijnboompitten, truffelmayonaise en rucola 

“GARNALEN IN EEN BADJE”€8,00 

5 stuks gemarineerd in knoflookolie en gegaard 

in een chiliroomsausmet stokbrood 

“FUNGI AL FORNO”€8,50 

champignons gegratineerd uit de oven met een 

overheerlijke!! knoflook-roomsaus  

“BOMBE VAN ZALM”€8,50 

bonbonvan gerookte zalm gevuld met krabsalade en 

opgemaakt met gemarineerde komkommer, veldsla, 

gefrituurde kappertjes, rode ui en een limoen-

koriandersaus 

“GARNALENCOCKTAIL”€9,50 

klassieke en royale cocktail van Hollandse garnalen 

met cocktailsaus, little gem, augurk, tomaat en een 

gekookt eitje 

“OOSTERS FESTIVAL”€9,50 

kleurrijk en zeer smaakvol gerecht met sushirijst, 

paprika, komkommer, taugé, pinda’s, loempia en 

rode ui.  

Met een heerlijke sesam-wasabidressing 
 



Hoofdgerechten Vlees 

“CHEF’S BOURGONDISCHE OSSENHAAS”€23,00 

lekkere malse stukjes ossenhaas met spek, 

ui en champignonsmet een saus naar keuze 

“HOLLANDSE STEAK”€23,00 

gegrilde kogelbiefstuk met een topping van 

truffelchips,met een saus naar keuze 

“’T HAASJE”€22,00 

gemarineerde en gegrilde varkenshaas met  

crumble van walnoten, met een saus naar keuze 

“KLASSIEKE STOOF”€22,00 

huisgemaakte stoofpot van rundvlees op Franse 

wijze. Geserveerd met aardappelpuree en seizoen 

groenten 

U kunt een keuze maken uit de volgende sauzen 

Pepersaus, champignonsaus of bearnaisesaus 

VEGETARISCH? Vraag naar onze mogelijkheden 

Hoofdgerechten Vis 

“FORELLETJE”€21,50 

2 licht gerookteen gebakken forelfilets met een  

een heerlijke gember-koriander saus 

“THAISE ZALM”€21,50 

Gemarineerde en geroosterde zalmfilet met 

garnituur van groenten, eiernoodles en een saus van 

citroengras 
 



Nagerechten 

“VANILLA BROWNIE”€6,00 

huisgemaakte Brownie, geserveerd met  

vanillesaus, slagroom en vanille-ijs 

“SCHWARZWALDER TIRAMISU”€6,50 

tiramisu van chocolade metamarenekersen, 

speculaascrunch en slagroom 

“BANANA DELIGHT”€6,00 

parfait van banaan en vanille met saus van toffee,  

slagroom en chocoladeschotsen 

“EFFE KLETSEN”€6,00 

romig ijs van bitterkoekjes met kletskoppen en 

slagroom 

“SAY CHEESE”€9,50 

kaasplank met 3 soorten kaas, vijgen, stokbrood en 

walnoten 

(voor 2 personen) 

“LOSBOL”€2,50 

bijna een volle buik? Eén bolletje vanille ijs met 

slagroom (2 bolletjes vanille ijs met slagroom kan ook : € 

3,50) 

 



Borrelkaart 

“STOKBROOD”(tot 21:00 uur te bestellen) € 4,00stokbrood met 

Kruidenboter, KnoflooksausenPesto 

“BITTERBALLEN”€ 7,00 

portie van 10 overheerlijke echtebitterballenvan  

“STUUMPKES”€ 6,50portie van 16 stuks. Gewoon 

zoals het hoort met “Mayo”  

“PORTIE KAAS& OLIJVEN”€ 8,00 

12 stukjes gesneden kaasmet mosterdmayonaise, 

met augurk, amsterdamseuitjesen olijven  

BAMIBALLETJES EXCLUSIVE€ 7,00zo lekker heb je 

ze nog nooit gegeten. 10 stuks 

“MEATBALLS”€ 7,00huisgemaakte warme 

gehaktballetjes10 stuks 

Keuze uit balletjes in pindasaus of teriyaki saus 
 

3,20 


