
Lunch Kaart
van 11:30 tot 17:00uur

Bammetjes van het Wapen
Keuze uit: wit, bruin of maïs

Nicoise  €8,50
Tonijn salade, groene boontjes, tomaat, rode ui

kappertjes, gekookt eitje

Rundercarpaccio  €9,50
Rucola, parmezaan, truffel mayonaise, crostini’s 

olijventapenade

Avocado  €7,50   
Toast, gekookt ei, avocado, komkommer

gedroogde tomaat, humus

Bourgondische kroketten €8,50
Mosterd

Hollandse garnalen kroketten  €11,50
Remoulade, citroen

Oosterse kip  €8,25
Gebakken kip met oosterse smaken

Clubsandwich  €11,50
Kip, spek, eisalade, komkommer, tomaat, frietjes

Giga tosti’s

Gemaakt van Italiaans tremenzine brood zonder korst 
geserveerd met tomaten ketchup

Tosti “madame”  €7,25 
Ham, kaas, gebakken ei

Tosti’s “monsieur”  €6
Ham, kaas

Tosti “tuna melt”  €8,50

Kan nie kiezen plank    
Bestaande uit : mini soepje, kroketje, gebakken 

paddenstoelen, kluts eitje, diverse bammetjes en 
mini appeltaartje in glas gepresenteerd

(Vanaf 2 personen te bestellen)

Vis €16,50    Vlees €14,50    Gemengd €15

- is vegetarisch te bestellen 
mag je iets niet eten, laat het ons weten.

Uitsmijters & omeletten 

Uitsmijter  €7
Naar keuze: Ham, kaas, tomaat, spek, champignons

+ €0,50 ct Per item

Omelet  €7
Naar keuze:  Ham, kaas, champignons

+ €0,50 ct Per item

Lunch specials

Fish ’n chips  €16,50
Gefrituurde witvis, frites, citroen, remoulade saus

Wapen burger  €14,50
Burger van de grill, tomaat, sla, augurk, cheddar

bacon, gebakken uien

Kip saté  €16 / €14
Bbq, coleslaw, zoet-pittige saté saus, kroepoek

friet of brood

Biefstuk van de ossenhaas  €19,50 / €17,50
Met eigen jus, coleslaw, gebakken bospaddenstoelen

friet of brood

Soepen

Tomatensoep €5,75
Pomedori tomaten, kruiden, bosui, rul gehakt, room

Soep van de chef  €6,50
Dag soepje naar inspiratie van de chef

Salades

Rundercarpaccio    €9,50
Crostini’s, olijven tappenade, rucola, truffel mayonaise

Pokebowl €13,50  
Sushirijst, komkommer, torpedo garnaal, mango compote 

wakame, wasabi mayonaise, furikake, avocado 

Ceasar salade
Romeinse sla & ijsbergsla met spek, ansjovis mayonaise, 

gekookt eitje en parmezaanse kaas
Basis  €9,50 - geroosterde kip €10,50  Gerookte zalm  €11,50

Frans geitenkaasje  €8,25  
Knapperig suiker laagje, zwarte pruimen compote

macademia, brioche

Salade riche   €8,30
Gemengde salade, french dressing, gamba, Spaanse ham 

eendenlever paté, truffel, croutons

Bar & Bistro

Menu kaart

Welkom, bonjour 
Geniet in hartje Someren van 
onze moderne Franse keuken
Herkenbare klassiekers in een 

eigentijds jasje

~


