- Fris -

- Wijn -

Heuvelrugwater
Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug sijpelde fris regenwater
druppel voor druppel eeuwenlang de bodem in. Door talloze
aardlagen werd het water gefilterd, gezuiverd en verrijkt met
mineralen. Uiteindelijk kwam het diep onder de grond tussen
de ondoordringbare kleilagen tot rust. Al 30 jaar wint Sourcy
haar natuurlijk mineraalwater vanuit deze bron.

Mineraalwater
Sourcy Rood (0,75l)					5,90
Sourcy Blauw (0,75l)					5,90

Frisdranken
Pepsi, 7-up, Sinas					2,70
Bitter lemon, Ginger ale, Tonic, Rivella		
2,90
Appelsap 						2,90
Verse jus d’orange					3,75
Tomatensap						2,90
Lipton ice tea regular					2,90
Lipton ice tea green					2,90
Chocomelk, Fristi					2,90

Merlot, grenache noir			
Cinsault, grenache, carignan, syrah

Tapbier
2,50
3,20
6,00
4,95

Bier uit fles
Affligem blond						4,95
Affligem dubbel					4,95
Affligem tripel						5,95
Palm							4,50
Duvel							4,95
Heineken 0,0						3,60
Amstel radler 0,0					3,95
Wieckse Witte						4,25

4,25 glas / 19,75 fles
5,00 glas / 24,50 fles

Wit
Chardonnay, grenache		
Sauvignon, grenache, vermentino

4,25 glas / 19,75 fles
5,00 glas / 24,50 fles

Rosé
Cinsault, grenache noir		
Shiraz, grenache			

4,25 glas / 19,75 fles
5,00 glas / 24,50 fles

- Sterke dranken Port - Sherry - Vermouth
Port ruby/tawny/white
Sherry dry
Sherry medium
Martini bianco/rosso
Campari

- Bier Brand van de tap klein				
Brand van de tap middel				
Brand van de tap groot				
Vraag naar ons seizoensbier op de tap		

Rood

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25

Jenever 35 cl
Jonge jenever
Oude jenever
Corenwijn
Jägermeister
Berenburg

3,90
3,90
3,90
3,90
3,90

Whisk(e)y 35 cl
Jack Daniel’s
Famous Grouse

Sandenburgerlaan 2
3941 ME Doorn
T. 0343 - 412 127

5,20
5,20

info@hetwapenvansandenburg.nl
www.hetwapenvansandenburg.nl

- Lunch broodjes wit of bruin

Twee kroketten met brood en mosterd
Broodje carpaccio met pesto en Parmezaanse kaas
Ciabatta met tonijnsalade, ui en kappertjes
Vloerbrood ham, kaas, tomaat, komkommer en ei
Uitsmijter met ham en kaas

7,75
10,50
8,50
7,75
8,25

- Panini’s Panini ham en kaas
Panini geitenkaas, honing en walnoten
Panini roombrie, kip en pesto
Panini caprese, tomaat, basilicum en mozzarella

6,75
7,75
7,75
7,75

- Soepen Italiaanse tomatensoep met pesto
Tom Kha Kai (Thaise kippensoep) lekker pittig
Vraag naar de soep van de week

6,75
7,50
6,75

- Salades kan ook als maaltijd salade 15,-

Carpaccio salade met pijnboompitten en 			
Parmezaanse kaas
Caesar salade met kip, ei, ansjovismayonaise 		
en croutons
Salade geitenkaas lauwwarm met walnoten, 			
honing, stroop van appel en asceto
Salade met gravad lax zalm, kappertjes en pesto		

12,00
12,00
12,00
12,00

- Bites lekker voor bij de borrel

Flammkuchen met carpaccio en rucola
12,50
Flammkuchen caprese, tomaat, basilicum
12,50
en mozzarella
12,50
Flammnkuchen met gerookte zalm crème fraîche
5,00
Brood met kruidenboter, pesto en olie
6,25 / 10,50
Luxe rundvleesbitterballen (7 of 12 stuks)
Gemengd bittergarnituur warm (12 of 20 stuks) 7,25 / 12,50
7,50
Doornse mosterdkaas en oude kaas met mosterd
9,50/ 14,50
Hot wings met chilisaus (7 of 12 stuks)
25,50
Plank Sandenburg - bitterballen, flammkuchen
combinatie, mosterdkaas hotwings, bittergarnituur,
		
brood en boter
4,00
Puntzak friet met mayonaise

- Pannenkoeken Stroop
Poedersuiker
Gember
Rozijnen en poedersuiker
Appel en rozijnen
Ananas
Ananas en kaas
Banaan en poedersuiker
Banaan, appel, rozijnen en kaneel
Appel, kristalsuiker en kaneel
Appel en gember
Spek
Spek en kaas
Spek, kaas en ei
Spek, kaas en ananas
Spek en champignons
Spek en gember
Spek, ham en kaas
Spek, ham, kaas en ei
Spek en appel
Spek, appel en kaas
Spek, appel en rozijnen
Ham en kaas
Ham, kaas en ei
Ham, kaas en ananas
Ham, kaas en champignons
Kaas
Kaas en champignons
Champignons, ui, spek en kaas
Champignons, ui, paprika en kaas
Champignons, spek, kaas en ham
Champignons, spek en kaas

6,45
6,45
8,20
8,20
9,95
8,20
9,95
8,20
11,70
8,20
9,95
8,20
9,95
11,70
11,70
9,95
9,95
11,70
13,45
9,95
11,70
11,70
9,95
11,70
11,70
11,70
8,20
9,95
13,45
13,45
13,45
11,70

Specialiteiten
Appel en boerenjongens
12,75
Appel en Grand Marnier
12,75
Apfelstrudel - appel, rozijnen, amandelspijs,
13,45
kaneel en vanille ijs
Cerise - warme kersen, vanille ijs en slagroom
13,45
Shoarma - sla, tomaat, komkommer en
13,45
knoflooksaus
Kippenragout - sla, tomaat en komkommer
13,45
Franse - geitenkaas met honing en walnoten		13,45
Noorse - gemarineerde zalm, kappertjes en rode ui		14,60
Italiaanse - salami, kaas, ui, olijf, oregano
13,45
en kappertjes
Extra ingrediënt te bestellen vanaf 1,75 per stuk

-Warme gerechten Vegetarische lasagne van paddenstoelen		
17,50
Schnitzel met citroen					17,50
Schnitzel Sandenburger met champignons, ui en ei 19,50

- Desserts Dame blanche						7,50
Sorbetijs met vers fruit				
7,75
Crème brûlée 						8,00
Lopend chococlade taartje met vanille ijs 		
7,75
en slagroom 				
Kinderijsje (twee bolletjes ijs met slagroom)		
4,25

- TaartAppeltaart met of zonder slagroom			
4,25
Taart van de dag					4,75

-Warme drankenKoffie/thee
Koffie							2,60
Espresso						2,60
Dubbele espresso					3,60
Cappuccino						2,90
Latte macchiato					2,90
Thee							2,60
Muntthee						2,95
Gember-sinaasappelthee				2,95
Warme chocolademelk				3,20
Warme chocolademelk met slagroom			
3,70

