
Hoofdgerechten

Kreeft heel/half  €28,95 / €17,50
Pompoen puree, parel cous cous, zoete aardappel chips,

bundel zwammetjes, basilicum olie

Zeebaars  €12,85
Parel cous cous, geroosterde groente

beurre blanc, kreeft saus

Groente kroketjes  €11,95
Gegrilde groenten, cous-cous, vadouvan olie

Runderstoofpotje  €14,65
Tikkeltje spicy met chipotle, aardappelmousseline,

bospaddenstoelen, courgette

Spareribs  €16,50
Malse spareribs, zoet pittige marinade, friet, coleslaw

Grillers van de josper grill 
Geserveerd met frites en coleslaw

Frans kippetje  €15,95
Citroen, peterselie, geklaarde boter, lemon

peper mayonaise

Tournedos 180 gram  €19,50 
Keuze uit: pepersaus of rodewijnsaus

Gemarineerd runderribstuk 400 gram  €17,85 
Geserveerd met kruidenboter

Biefstuk het Wapen 250 gram  €16,95 
Super malse mega biefstuk met gebakken 

bospaddenstoelen, truffel jus onder een berg van 
dunne frietjes

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

bacon, gebakken uien

Kip saté  €16,00
Zoet-pittige saté saus, kroepoek

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

Proeverij  €9,50 p.p. 
Een selectie van de voorstaande gerechten  

(per tafel te bestellen)

Puntzak friet  €2,25    Coleslaw  €1,90

Desserts

Tarte au chocolat  €4,20
Mandarijn, pedro ximenez, cappuccino ijs

Gevallen appeltaart €3,60
Appelcompote, vanille ijs, slagroom, vanille saus

Wafel  €5,20
Warme wafel, vanille ijs, geflambeerde kersen, slagroom

Kaas  €6,50
Selectie van binnen-en buitenlandse kazen 

met passende garnituren

 

 Nice to meat  €24,95p.p.    
Een plank met selectie van vijf diverse vlees

 gerechten Geserveerd met friet en coleslaw
 (Per tafel te bestellen)

Diner Kaart
van 17:00 tot 21:30 uur

Brood en kruidenboter  €0,80 p.p.
Vers gebakken brood met gepofte knoflookboter

Garnalen cocktail  €8,50
Hollandse garnalen, cocktail saus, toast, salade 

Rundercarpaccio  €7,50
Crostini’s, olijven tappenade, rucola, truffel mayonaise

Bospaddenstoelen & bladerdeeg  €5,85
Bladerdeeg, bospaddenstoelen ragout chedderkaas, 

kruiden, rucola 

Frans geitenkaasje  €6,25
Knapperig suiker laagje, zwarte pruimen compote

macadamia, brioche

Spaans hammetje  €5,85
Spaanse kwaliteits ham, blauwe vijgen, druiven, 

sla mix, acetosiroop, brioche

Salade riche “Wapen”  €6,30
Gemengde salade, frenchdressing, gamba, Spaanse ham,

eendenlever paté, truffel, croutons

Gerookte zalm  €6,45
Kappertjes, rode ui, peterselie, citroen

mosterd, mayonaisebrioche

Warme voorgerechten

Coquille  €6,75
Truffel jus, parel cous cous, paddenstoelen, parmezaan

Buikspek  €5,95
Gamba, gemarineerde witte kool, jus de crustacés

Gamba’s pil pil  €6,50
Gamba’s in olie met knoflook en Spaans pepertje

Soepen

Pompoen soep  €3,65
Pulled chicken, gember, wortel, mango chutney

Bisque d’homard  €5,75
Klassieke kreeften soep, rouille, crouton, oude kaas

Bospaddenstoelen soep  €4,45
Bouillon, kruiden, bospaddenstoelenschuim



Lunch Kaart
van 11:30 tot 17:00uur

Bammetjes van het Wapen

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
Tonijn, kaas, tomaat, ui, galapenos

Kan nie kiezen plank    

Bestaande uit : mini soepje, kroketje, gebakken 
paddenstoelen, kluts eitje, diverse bammetjes en 

mini appeltaartje in glas gepresenteerd

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

~


