TAKE-AWAY &
GRATIS BEZORGING
DAGELIJKS TOT 20.00 UUR

www.hetwapenvanegmond.nl

BROODJES

dagelijks tot 17.00 uur

Broodje lauwwarme geitenkaas

7,50

Broodje gezond

7,50

Broodje rundvlees kroket knapperige bol | mosterd

5,00

Broodje carpaccio knapperige bol | Parmezaanse kaas |
pijnboompitjes | rucola sla | pesto dressing

8,50

Broodje warme Beenham knapperige bol | mosterd |

7,00

knapperige bol | zongedroogde tomaat | noten | vijgenappelstroop
knapperige bol | jonge Beemster kaas | beenham | tomaat |
komkommer | sla | ei

gembersaus

SOEPEN

dagelijks tot 20.00 uur

Erwtensoep roggebrood | spek
Goulashsoep stokbrood

6,00
6,00

SMOOTHIES (400 ML)

dagelijks tot 20.00 uur
Red frambozen | aardbeien
Yellow ananas | mango
Green Veggie spinazie | broccoli | pastinaak | appel

6,00
6,00
6,00

SAL ADES

Mexicaanse salade

dagelijks tot 20.00 uur

14,50

geroosterde kippendijen | avocado | gegrilde paprika | mais |
rode ui | kidneybonen | tortilla chips | salsa van paprika | jalapeño
peper | frites of stokbrood

Geitenkaas salade ( V )

14,50

Carpaccio salade

14,50

lauwwarme geitenkaas | geitenkaaskroketjes | appel | zongedroogde
tomaat | vijgenappelstroop | noten | frites of stokbrood
Parmezaanse kaas | pijnboompitjes | pesto dressing | frites of
stokbrood

DR A NKEN

dagelijks tot 20.00 uur
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Koffie / Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd / Latte Macchiato
Cortado / Espresso Macchiato

2,40
4,30
2,70
2,80
2,60

Pickwick Slow Tea

2,40

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk slagroom
Glühwein
3,50

3,00
3,70

U kunt kiezen uit 8 smaakexplosies om van te genieten:
Smooth Grey | Royal English | Camilla Sunday | Rose Berry Blues |
Golden Oolong | Velvet Green | Rooibos Dreams | Ginger Green Paradise

Fles Croix d’Or

16,50

Frankrijk | Merlot | Sauvignon Blanc | Syrah rosé

Flesje Sancti Adalberti 33cl Dubbel / Tripel / Abdijbock

Leuk om te geven of lekker voor je zelf:

grote fles Sancti Adalberti 75cl Tripel / Dubbel / Abdijbock

3,50
v.a. 8,50

Blikje bier 33cl | Hertog Jan / Hertog Jan 0,0

2,50

Blikje frisdrank 33cl | Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta / Green Tea

2,00

GEBAK

dagelijks tot 20.00 uur

Roomboter appelgebak
Hazelnoot slagroom Turco ( glutenvrij )
Wisselende gebak

3,10
3,80
v.a. 3,80

( V ) is vegetarisch. Heeft u

STARTERS

dagelijks tot 20.00 uur

Portie Stokbrood ( 2 personen )

6,50

Gamba “Piri Piri” “lekker pittig”

10,50

kruidenboter | aioli | rode bieten hummus | tapenade
gepelde gamba’s | knoflook | ui | prei | champignons |
Spaanse peper | stokbrood

VEGETARISCH

dagelijks tot 20.00 uur

Vegan penne ( V )

gebakken paddenstoelen | mediterrane tomatensalsa | bladspinazie |
pijnboompitjes | salade (VEGAN)

16,00

VIS

dagelijks tot 20.00 uur

Vis van de dag Kijk op de site of social media!

dagprijs

Gegratineerde zalm

pesto | parmezaan | Hollandaise saus | gemengde groente | frites

20,50

VLEES

dagelijks tot 20.00 uur

Ossenhaasspies ( 275 gr. )

22,50

Kipsaté satésaus | kroepoek | salade | frites of stokbrood

16,00

Spareribs knoflooksaus | grillsaus | salade | frites of stokbrood

17,00

Hamburger Black Angus “het Wapen”

16,00

stroganoffsaus | knoflooksaus | kruidenboter | gemengde groente |
frites

knapperige witte bol | tomaat | augurk | Cheddar cheese | spek |
ketchup | truffelmayonaise | salade | frites

KIDS

E

dagelijks tot 20.00 uur

Kindergerecht kroket of frikandel

7,50

frites | appelmoes | fritessaus

DESSERT

dagelijks tot 20.00 uur

New York Cheesecake roodfruit coulis

6,50

BORRELHAPJES

dagelijks tot 20.00 uur

Gevarieerd bittergarnituur
Amsterdamse bitterballen mosterd
Gefrituurde gamba’s sweet chilisaus
Kaastengels ( V ) sweet chilisaus
Geitenkaas kroketjes ( V ) honing
Vietnamese loempiaatjes ( V ) sweet chilisaus
Mini frikandelletjes mayonaise

klein (2 pers.)
groot (4 pers.)
8 st.
8 st.
8 st.
8 st.
10 st.
10 st.

BORRELPL ATTER “HET WAPEN” 21,50
Lekker genieten voor 2 personen
Bezorgen buiten de normale tijden in overleg

Combineer met een grote fles Sancti Adalberti 28,50
Abdijbock / Dubbel / Tripel

of een fles wijn Croix d’Or 35,00
Merlot / Sauvignon Blanc / Syrah Rosé

een allergie? Meld het ons!

8,80
16,50
7,00
7,00
7,00
8,50
7,00
6,50

THUIS GENIETEN VAN ONZE
VERTROUWDE GERECHTEN!
TAKE AWAY
Dagelijks tot 20.00 uur
Alleen telefonisch te bestellen
072 506 48 35

AFHALEN BESTELLING
Het Wapen van Egmond
Voorstraat 150-154 Egmond aan Zee
U kunt de bestelling afhalen op het aangegeven tijdstip
en maximaal met 2 personen.
Wij verzoeken U om de 1.5 meter regel in acht te nemen
volgens de richtlijnen van het RIVM.

BEZORGEN BESTELLING
ALLEEN IN DE EGMONDEN
Van 17:00 tot 20:00 uur
Gratis bezorging

bestel op 072 506 48 35

FEESTDAGEN 2020
In dit bijzondere jaar zijn wij alle
feestdagen de gehele dag geopend.
Op welke manier hangt af van
de corona maatregelen.
Wij hopen u in “Het Wapen” te mogen
ontvangen en anders zullen wij met
onze Take-away de feestdagen
bij u thuis brengen.
Hou voor meer informatie onze website
en onze social media in de gaten.

ONZE SOCIAL MEDIA

website

facebook

instagram

