
SALADES

Salade Niçoise  € 8,50
Diverse sla soorten, tomaat, paprika
sperzieboontjes, tonijn, ui en een frisse dressing   

Salade gerookte kipfilet  € 8,50
Diverse sla soorten, tomaat, paprika, 
avocado en een frisse dressing   
 

Salade warme geitenkaas  € 8,75
Diverse sla soorten, stukjes appel, paprika
walnoten en honingdressing  
 

Seizoen salade  € 8,50
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Liever ander brood bij uw gerecht, dat kan.
Wij hebben ook glutenvrij brood of speltbrood.

Heeft u een allergie? 
Vraag ons personeel gerust om advies.

SOEP
Tomatensoep € 4,75

Groentesoep € 4,75

Seizoensoep € 4,50

EI
Uitsmijter ham € 6,50

Uitsmijter kaas € 6,50

Uitsmijter rosbief € 7,00

Uitsmijter ham & kaas € 7,00

Uitsmijter “Het Wapen” met ham, € 7,50
kaas, rosbief, champignons & ui  

Uitsmijter spek € 6,25

Boeren omelet € 7,00

Omelet champignons € 7,00

Omelet ham en kaas € 7,00

TOSTI
Tosti ham & kaas € 2,50

RIJKELIJK BELEGDE TOSTI
op maisbrood of oerbrood 
• Met ham en kaas € 4,00
• Met kaas en tomaat € 4,25
• Hawaï € 4,25
• Met mozarella, tomaat en pesto € 4,50
• Met gegrilde kip cheese spread en rucola € 5,00
• Op Italiaanse wijze met kaas, salami, ui € 4,50
 en Italiaanse kruiden 
• Met brie en honing en walnoten € 4,00
• Met parmaham en mozzarella  € 4,50

KLEINE GERECHTEN

LUNCH



Warme wrap  €  7,25
Met pittige kipvulling & rauwkost  

Sandwich “Het Wapen”  €  7,50
Toast met remoulade belegd met 
spek, kipfilet & rosbief   

Club sandwich €  8,00
met zalm en roomkaas

Kipsaté €  8,75 
met friet of stokbrood 

Huisgemaakte gehaktbal** €  8,50 
met friet of brood 

Schnitzel € 13,50
met friet en sla 

Kabeljauwfilet € 13,50
met ravigottesaus en friet 

Gebakken mosselen  € 8,75
met brood of friet 

Huisgemaakte Livar hamburger** €  7,50
met tomaat, komkommer en gebakken 
ui op een sesambol met friet & sla  

Twee ambachtelijke Kwekkeboom  €  6,75
kalfsvleeskroketten 
op oerbrood geserveerd met rundvleessalade

** De huisgemaakte Hamburger en Gehaktbal kunnen 
 ook vegetarisch, van de Vegetarische Slager.

GROTE TREK

OVENVERSE BROODJES
Pistolet met warm vlees, €  6,00
satésaus en gebakken ei 

Pistolet met filet American,  €  6,00
gesnipperd uitje en ei

Pistolet gezond, met ham, kaas tomaat,  €  6,00
sla, komkommer en ei 

Pistolet met verse tonijnsalade €  6,00

Ciabatta met gerookte zalm & rauwkost  €  8,00

Boerenbol met gesmolten brie,   €  6,00
honing en walnoten

Italiaanse pistolet met salami, ham, kaas, €  6,50 
paprika, ui & champignons 

Triangel met warme kip, verse  €  7,00
parmezaanse kaas, croutons & spek
geserveerd met tuinkruidensaus  

Witte triangel belegd met zalm  € 7,00
aangemaakt met yoghurt & dille 

Pomodoribol met mozzarella,  €  6,00
tomaat & pesto uit de oven

Waldkorn broodje met gegrilde groentes   € 6,50
en hummus

SANDWICHES
Pompoenbrood met geitenkaas,  €  7,00
mosterddressing, tomatentapenade 
en cashewnoten  

Pompoenbrood met mozzarella,  € 7,00
mosterddressing, tomatentapenade 
en cashewnoten

Puur Elsters rijkelijk belegd met  €  8,95
rundercarpaccio, pijnboompitten, 
parmezaanse kaas & zongedroogde tomaten 

Puur Elsters met kip, bacon, tomaat  €  7,00
en frisse sla

DIVERS
Twee kroketten met brood of friet € 6,00

Broodje met pittige kip € 6,50

Friet met mayo € 2,50

Extra mayonaise € 0,25


