LUNCHKAART

BORRELKAART

12.00 - 16.00
Broodjes:

12.00 - 21.30
Boerenwit, Boerenbruin, Zuurdesem of Glutenvrij (+1.00)

Carpaccio, rucola, pijnboompitten & Grana Padano

8.50

Lauw warme Thaise buikspek met hoisin & eidooier

8.50

Krabsalade met appel & yuzu

9.50

Manchego, vijgencompote & cashewnoten

8.50

Humus, pesto, gegrilde courgette & paprika

8.50

Garnalenkroket & kruidenmosterd

9.50

Van Dobben kroket & mosterd

1 kroket

4.75

2 kroketten

7.50

Salade
Salade freekeh met granaatappel,worteljus & gerookte mozzarella

9.50

Chicken pie met groene salade

9.50

Feta-spinazie pie met groene salade

9.50

Boerenopleg kaas met vijgenconfiture 2 jaar gelegen

6.50

Ossenworst met mosterd

6.00

Kaasplateau van L’amuse

12.50

‘t Wapen plateau voor 2 personen

18.50

Wisselende samenstelling, vraag een van de medewerkers of kijk op de borden.

Extra brood

2.50

12.00 - 24.00
Bitterballen van Dobben 8 stuks

7.00

Kreeftenbitterbal Holtkamp 6 stuks

10.50

Groente kroketjes 8 stuks

6.50

Kaasstengels 8 stuks

6.50

Vlammetjes 8 stuks

6.50

Gemengd frituur 16 stuks

12.50

Taggiasche olijven

3.50

Luxe noten

5.00

Brood met boter & tapenade

4.50

Nachos met kaas, chilisaus & guacamole

5.50

Warme lunch
Tosti van focatica met kaas

6.00

Tosti van focatica met boerenham & kaas

6.75

Tomatensoep met pesto

6.50

Saté van kippendijen met kroepoek, atjar & frites

16.50

Pannenkoeken

Uitsmijters

Pannenkoek naturel

6.50

Uitsmijter naturel

6.50

Pannenkoek spek

7.50

Uitsmijter spek

7.50

Pannenkoek kaas

7.50

Uitsmijter kaas

7.50

Pannenkoek spek & kaas

8.50

Uitsmijter spek & kaas

8.50

Desserts
3 bolletjes ijs met slagroom & kletskoppen

6.50

Huisgemaakte friandises

6.50

Zaalverhuur
Wij beschikken over twee gezellige ruimtes die geschikt zijn voor allerlei soorten
gelegenheden. In het café bevindt zich de Pub (kleine zaal). Een gezellige ruimte met
een openhaard voor maximaal 50 personen. Achter het café bevindt zich de zaal met
eigen bar en privé terras, deels overkapt en verwarmd, voor maximaal 150 personen.
De ruimtes zijn onder andere geschikt voor feesten en partijen, vergaderingen, diners,
bruiloften, babyborrels, condoleances en nog veel meer.
Heeft u interesse? Vraag het personeel naar de mogelijkheden.
023 524 05 32
contact@wapenvankennemerland.nl
www.wapenvankennemerland.nl

Wifi: Stinkende emmer - ww: emmer125

