
Wij hebben met veel zorg ons
nieuwe 3 gangen keuze menu
voor u samengesteld. Het
concept is simpel, we geven u bij
een 3 gangen menu een korting. 

De basisprijs van het 3 gangen
menu is 21,95. Op onze kaart
ziet u bedragen tussen haakjes
staan, bij het driegangen menu
komen deze prijzen bij de
basisprijs. Uiteindelijk ontvangt u
dan een korting van ons.

Mocht u onverhoopt toch vol
zitten na het hoofdgerecht?
Geen probleem, dan maken we er
gewoon weer losse gerechten
van voor u. Uiteraard houden we
ook rekening met de vegetarisch
gasten in dit menu en is er keuze
uit vlees, vis en vegetarische
gerechten.



HET TEAM VAN HET WAPEN VAN GALDER PRESENTEERT MET TROTS ONZE A LA
CARTE MENUKAART. WIJ HEBBEN GEPROBEERD EEN MOOIE DIVERSITEIT AAN TE
BRENGEN MET VERSCHILLENDE GERECHTEN QUA VLEES, VIS EN VEGETARISCH. WE
WERKEN MET ZOVEEL MOGELIJK VERSE EN LOKALE PRODUCTEN. MOCHT U
DIEETWENSEN HEBBEN LAAT HET DAN ONS WETEN. EET SMAKELIJK EN GENIET VAN
UW AVOND.

BROODJE VOORAF

OVENVERS
MOLENAARSBROOD.
met kruidenboter. 5.50

OVENVERSE
MOLENAARSBROOD.
met diverse soorten smeersel met
oa pesto, aioli en tapenade. 6.95

VOORGERECHTEN

VIS

GAMBA'S.
Verse gepelde gamba's klaar
gemaakt in de wok met
knoflookolie en rode pepers.
Geserveerd op een plank met
brood. 9.95 (+3.75)

ZALMTARTAAR.
Deze zalmtartaar is een
smaakbom van diverse
ingredienten.  De tartaar bestaat
uit verse zalm, rode ui, augurk,
komkommer, kappertjes,
peterselie, creme fraiche op een
bed van rucola en eigengemaakte
rucola olie. 10.25 (+4.00)

TONIJN TATAKI.
Verse tonijn kort aangezet op de
grill met een lekker soja
sesamzaadkorstje. Geserveerd
met komkommer, bosui en wasabi
mayonaise. 9.95 (+3.75)

CALAMARES.
Gefrituurde inktvisringen met
limoen mayonaise, sla en citroen.
7.75 (+1.75)

VLEES

TERIYAKI BALLETJES.
Een plankje vol malse kippen
gehaktballetjes in teriyaki saus .
Met sesamzaad en bosui. 6.60

CARPACCIO.
Deze klassieker bestaat uit mals,
flinterdun rundvlees. En heeft een
stoere krachtige smaak samen
met rucola, zonnebloempitten,
tomaat, geraspte kaas, pesto,
truffelmayo en kappertjes. 10.50
(+4.00)

VITELLO TONNATO.
Italiaanse topper bestaande uit
dun gesneden kalfsvlees met
romige, huisgemaakte tonijnsaus
gegarneerd met kappertje en
rucola. 9.85 (+3.65)

Lees verder..............

MENUKAART



vervolg voorgerechten.....

VEGETARISCH

TOMATEN SOEP.
Vers gemaakte tomatensoep uit
eigen keuken van tomaten en
groente. Puur en overheerlijk.
Geserveerd met molenaarsbrood
en kruidenboter. 6.50

GEVULDE PORTOBELLO. 
Mooie grote portobello
paddenstoel uit de oven gevuld
met mozzarella, cherrytomaten,
pesto, knoflook, Italiaans kruiden
en soja glazé. 5,95

SALADE GEITENKAAS.
Een frisse mix van verschillende
slasoorten met appel, croutons,
cherry tomaten, komkommer,
zonnebloempitten en natuurlijk
geitenkaas Met een honing
mosterd dressing. 9.00 (+3.00)
 

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met verse friet en salade.

VIS

TONIJN STEAK.
Verse tonijn steak kort aangezet
op de grill in sojasaus. Afgewerkt
met sesamzaad, champignons en
teriyaki saus. 21.50 (+8.50)

GEGRILDE ZALM.
Gegrilde zalm met marinade aio e
lemone. Dit geeft een frisse
smaak aan de zalm met verse
knoflook, geraspte citroenschil.
Afgewerkt met limoen koriander
saus en sesamzaadjes. 19.50
(+6.25)

GAMBA'S.
Grote gepelde en schone gamba's
gemarineerd in olie met knoflook,
dille, rozemarijn en rode pepers.
De gamba's worden geserveerd in
warme knoflookolie. 19,50 (+6.25)

 

PASTA MET GAMBA'S.
Huisgemaakte roomsaus met
verse spinazie, knoflook,
Italiaanse kruiden, pesto,
Parmezaanse kaas en natuurlijk
garnalen. 18.50 (+5.75)

VLEES

BIEFSTUK.
Een zeer malse runder biefstuk
van ca 200 gram op de grill
klaargemaakt. Overgoten met een
authentieke peper of champignon
roomsaus. 18.95 (+6.00)

HAMBURGER HET WAPEN. 
Hamburger het wapen bestaat uit
een runder hamburger van ca 180
gram. Op een luxe
hamburgerbroodje met
huisgemaakte hamburgersaus,
rode ui, ijsbergsla, tomaten,
bacon, cheddar cheese en
jalapeno. 17.50 (+4.75)

Lees verder..............

Wij werken alleen met verse producten en willen zo min mogelijk verspilling. Hierdoor kan het zijn dat sommige

gerechten niet verkrijgbaar zijn.



vervolg hoofdgerechten

VARKENSHAAS.
Mooie malse varkenshaas
medaillons van de grill met keuze
uit een pepersaus of
champignonsaus. 18.00 (+5.50)

SATE.
3 spiesen met malse kipsaté vanaf
onze grill met satésaus, atjar
tjampoer en kroepoek. 16.95
(+4.50)

SURF & TURF.
Het beste van twee werelden. 2
overheerlijke gegrilde spiesen met
gemarineerde gamba's en biefstuk
in olie met knoflook, dille,
rozemarijn en rode pepers. 19.95
(+6.50)
 

VEGETARISCH

GEVULDE PORTOBELLO.
Mooie grote portobello
paddenstoel uit de oven gevuld
met mozzarella, cherrytomaten,
pesto, knoflook, Italiaans kruiden
en soja glazé. 11.50

PASTA TRUFFEL ROOMSAUS
Huisgemaakte truffel roomsaus
met spinazie, champignons,
Italiaanse kruiden, pesto en pasta.
13.95 (+1.00)

NAGERECHTEN

TIRAMISU.
Italiaanse klassieker bereid in
eigen keuken met o.a. lange
vingers, eieren, mascarpone,
amaretto likeur, espresso en
room. 7.15 (+1.30)

CHOCOLADE MOUSSE.
Luchtige opgeklopte chocolade
mousse gemaakt van echte
Belgische melkchocolade en
slagroom. 5.95 (+0.50)

IJSCOUPE.
Een ijscoupe van 2 bolletjes vers
Italiaans schepijs met slagroom
Keuze uit div smaken. 4.75

DAME BLANCHE.
Een coupe met 2 bollen Italiaans
vanille roomijs met warme
chocoladesaus en slagroom. 5.95
(+0.50) 

CREME BRULEE.
Verse gemaakte creme brulee uit
eigen keuken met room, suiker en
eieren op smaak gebracht met
vanille. Met gebrande rietsuiker
aan de bovenkant van de creme
en met een toefje slagroom 5.95
(+0.50)

CHEESECAKE.
De cheesecake is fris en licht met
een basis van crumble met kaneel.
Deze is bedekt met een laag
cheesecake gemaakt volgens
authentiek recept: room, suiker,
eieren, kaas en citroen.
Geserveerd met een bolletje
vanille ijs en slagroom. 7.35
(+1,40)

CHOCOLADE TRUFFON. 
De Truffon bevat een ganache
van donkere chocolade en een
chocolademousse. Het krokante
hart van de meringue
contrasteert met de in de mond
smeltende chocolade.Geserveerd
met een bolletje ijs en slagroom.
7.50 (+1,50)

CHOCOLADE LAVA CAKE.  
Warme lava cake bestaande uit
zijn uitgesproken smaak en
smeltende kern van chocolade.
Geserveerd met een bolletje ijs en
slagroom. 6.75 (+0.95)

Zie volgende pagina voor 
de kinder menukaart.



VOORGERECHTEN

TOMATEN SOEP.
Vers gemaakte tomatensoep van
tomaten en groente. Puur en
overheerlijk.  5.00

GARNALEN COCKTAIL.
Roze garnalen, peterselie,
komkommer, cocktailsaus, appel,
crème fraise en tomaten. 5.85

BROODPLANKJE.
Molenaarsbrood met kruidenboter
en pesto. 4.00 
 

HOOFDGERECHTEN

PASTA ROOMSAUS.
Pasta met Roomsaus en Garnalen
(kan ook zonder). 10.95

SCHNITZEL.
Lekker een schnitzel met frietjes.
9.90

HAMBURGER.
Een kinder hamburger met
frietjes. 8.95

KIPNUGGETS.
Portie kip nuggets met friet. 4.75

 

NAGERECHTEN

IJSCOUPE.
1 bolletje ijs met slagroom. Vraag
aan de bediening welke smaken
we hebben. 3.65

CHOCOLADE MOUSSE. 
Luchtige opgeklopte chocolade
mousse gemaakt van echte
melkchocolade en slagroom. 5.95

KIDS DAME BLANCHE. 
Een coupe met vanille roomijs met
warme chocoladesaus en
slagroom. 4.50


