
  

wifi wachtwoord: genieten

Klassieke uiensoep ✔  5,75 
 met huisgemaakte kaascroûtons
 
Pasteitje bospaddenstoelen ✔ 7,75
 vegetarisch pasteitje met paddenstoelenmelange, room en tijm 
 
Duivels pannetje 9,75
 scampi's met het lekkerste sausje en een broodje om te dopen  
 
Hertencarpaccio  10,75
  met rucoladressing, parmezaan en walnotencrumble
 
Mandje brood ✔ 5,75
  met huisgemaakte kruidenboter

Kogelbiefstuk  18,75
 op een lauwwarme salade met roquefort 
 
Eendenborst met cranberryportsaus   17,75
 geserveerd met winterse salade
 
Kabeljauwfilet met hollandaisesaus  17,75 
  geserveerd met zoete worteltjes en aardappelpuree 
 
Runderstoofvlees  16,75
 ouderwets lekker suddervlees geserveerd met grote frieten 
 
Kastanjepannetje ✔ 12,75
 roergebakken kastanjes met spruitjes, kikkererwten en paddenstoelen

Kaasplankje  9,75
 
Apfelstrudel met vanillesaus en roomijs 7,75
 
Vrolijke koffie 7,75
 
 
De hoofdgerechten worden geserveerd met friet of  
bijpassend aardappelgarnituur. 
 
Allergenen informatie of speciale (dieet)wensen?  
Laat het ons alstublieft weten.
 
✔ = vegetarisch

Woensdag & donderdag
BARHAP

8,75
De naam zegt ’t al, een makkelijke  
hap voor aan de bar, gewoon wat  

de pot schaft en 
OP = OP

Vrijdag t/m zondag
TIENTJESTOPPER 

10,00
Wat de markt ons brengt, 
lekker en scherp geprijsd  

en ook hier geldt
OP = OP



  

Bitterballen, 8 st.  5,50
Vlammetjes, 8 st.  5,50
Kaastengels, 8 st. ✔ 5,50
Mini-kaassoufflés, 8 st. ✔ 5,50
Scampi’s butterfly, 8 st.  6,50
Vegetarische bitterballen, 8 st. ✔  5,50
Wapenmix, 20 st.  12,50
Vegetarische Wapenmix, 20 st. ✔   12,50
Warm bittergarnituur XL, 40 st.  22,50

✔ = vegetarisch

www.facebook.com/WapenVanZandvoort

HET OUDSTE CAFÉ VAN ZANDVOORT 

't Wapen van Zandvoort is een authentiek bruin café en bestaat al 
sinds 1890 en is het oudste café van Zandvoort aan Zee. 

Vanaf de eerste dag in 1890 heeft het café gefunctioneerd als 
huiskamer van Zandvoort om de laatste dorpsroddels door te 
nemen en de droge kelen te smeren. ‘t Wapen van Zandvoort, 
aan het historische Gasthuisplein in Zandvoort aan Zee, is voor 
velen een begrip en staat garant voor gezelligheid, of het nu 

gaat om een gezellige borrel, een lekker hapje eten, een  
biljartje of darts in een ongedwongen sfeer. 

wifi wachtwoord: genieten


