STEAKS
Diamond steak
Voor de echte vleesliefhebber
zelfs tot 600 gram te bestellen

200 gram
400 gram
600 gram

17,50
25,50
34,50

Hanger steak 300 gram 24.50
De hanger steak onderscheidt zichzelf door zijn excentrieke vleessmaak

STEAKHOUSE

Carpaccio Het Wapen 12,50
.
Dun gesneden entrecote met oude kaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
rucola en balsamico
Geitenkaas gegratineerd met honing 9,50
Geserveerd op een frisse salade met appel, druiven, walnoten en rode bieten

Picanha 250 gram 22,50
Een heerlijk mals stukje kalfsvlees

Land en zee 26,50
Spies van diamond steak en gegrilde garnalen Het beste van 2 werelden!
Alle steaks worden geserveerd met kruidenboter en pepersaus,
rode wijnsaus of chimichurri. Al onze steaks worden geserveerd op
een bamboe vleesplank. Het is indien gewenst ook mogelijk deze
op een bord te serveren.

VLEES

Broodplankje 4,50
Geserveerd met knoflook aioli en kruidenboter
Gerookte zalm 12
Vers gerookt op landgoed Doornik! Geserveerd met Yuzu en een avocado crème
Steak tartare 10,50
Geserveerd met een crème van eigeel, Savora mosterd en gefrituurde kappertjes

WARME VOORGERECHTEN
Rundvleessoep 5,50
.
Runderbouillon met soepvlees en reepjes van kruidenpannenkoekjes
Soep van gisteren 5,50
Omdat soep de volgende dag altijd nog lekkerder smaakt
Knoﬂook garnalen 11
Garnalen in knoflookboter uit onze houtskool oven
Mini loempia’s 8,50
Gevuld met seizoensgroenten, geserveerd met chilisaus
Gegratineerde champignons 8,50
Met pesto, oude kaas en parmezaanse kaas

Varkenshaas 18,50
Gegrild en geserveerd met champignonsaus
Spareribs 19,50
Keuze tussen duivels of zoet

Openingstĳden
Woensdag t/m zondag van 17:00 uur tot 22:00 uur.
De keuken sluit om 21:00 uur
Tielsestraat 69 | 6675 AC Valburg | 0488-745081
info@hetwapenvanvalburg.nl | www.hetwapenvanvalburg.nl

Gegrilde groente 3,50
Geroosterde maiskolf 4,00
Gepofte aardappel met crème fraîche 3,50

KIDS

Tomatensoepje 3
Met rundvlees

Rundvleessoepje 3
Runderbouillon met soepvlees en reepjes
kruidenpannenkoekjes
Kipschnitzeltje 7,50
Met frietjes en appelmoes
Spareribs 9,50
Halve portie zoete spareribs met frietjes
Kroket of frikandel 6,50
Met frietjes en appelmoes
Kinderĳsje 3,50
Twee bolletjes ijs naar keuze met chocoladesaus en slagroom

DESSERT

Maishoen Supreme 17,50
Heerlijk malse maiskip geserveerd op een paddenstoelenragout

Chocolade trio 7,50
Combinatie van chocolade brownie, chocolade mousse en chocolade ijs met slagroom

De Valburger 17,50
Rechtstreeks van slagerij Van Dusschoten. Hamburger gemaakt
van rundvlees met sla, tomaat, gesmoorde uien en kaas

Cheesecake 6,50
Geserveerd met citroen sorbet

VIS

Dorade 21,50
In zijn geheel gegrild in onze houtskooloven

Geroosterde zalmﬁlet 19,50
Geserveerd met een romige dillesaus
Garnalen tagliatelle 21,50
Gegrilde garnalen geserveerd op een bedje van pasta
met een romige saus van zongedroogde tomaatjes

Crème brûlée 6,50
Traditionele vanille crème brûlée met koffie ijs
Dame Blanche 6,50
Gewoon omdat het zo lekker is
Grand dessert (2 pers) 12,50
Laat u verrassen door onze chefs
Diverse soorten schepĳs 2,- per bol
Keuze uit vanille, aardbei, chocola, stracciatella en banaan

Elke woensdag en donderdag

Onbeperkt eten! voor €19.50

Duivelse kipvleugeltjes 8,50
Met een bbq dip, om je vingers bij af te likken!
Knapperig buikspek 9,50
Met aardappelsalade en teriyaki saus

Al onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met
een huissalade en frietjes. Deze kunt u onbeperkt bij bestellen.

Rib-eye 300 gram 24,50
De rib-eye kenmerkt zich door zijn geweldige smaak en perfecte vetverhouding

Pluma de lomo 250 gram 24.50
Een uniek stukje varkensvlees van het Spaanse Duroc de Batallé

KOUDE VOORGERECHTEN

BĲGERECHTEN

VEGETARISCH
Gegrilde aubergine 15,50
Gegratineerd met zongedroogde tomaatjes en kaas, geserveerd met tomatensaus
Vegetarische pasta 15,50
Met pesto, paprika, pijnboompitjes, parmezaanse kaas en rucola
Spinazie Knödel 17,50
Huisgemaakte Knödel gevuld met spinazie en geitenkaas geserveerd met
een paddenstoelenragout

Spareribs en spiesen bereid in onze houtskooloven en geserveerd
met bijbehorende sauzen, frietjes en salade.

Elke vrijdag en zaterdag

Mixed Grill

400 gram

voor €21.50

Laat onze chefs u verrassen met een heerlijke mixed grill.

Elke zondag

Kinderen eten gratis!
Kinderen tot 12 jaar eten gratis van een speciaal kindermenu.
1 gratis kindergerecht per hoofdgerecht van een volwassene.

