
O
ntb
ijten in de W
eerd tot 11.00

C
roissant m
et zoet b
eleg naar keuze, b
roodje ham
/kaas, gekookt ei, 

verse jus d
’orange en koffi
e of thee

€5,75

Turkse yoghurt m
et geel of rood fruit, granola, zaden  p
itten en een verse jus d
’orange

€5,50

Broodjes

C
iab
atta, b
oerenvolkoren, w
aldkorn, croissant, m
aïsb
roodje of Italiaanse b
ol

H
am
 / kaas / oude kaas / salam
i 

Beenham
, kaas, oude kaas of salam
i, m
et b
abyleaf, tom
aat  kom
kom
m
er

€ 3,60

G
ezond

Beenham
, kaas, b
abyleaf, tom
aat, kom
kom
m
er & ei

€ 4,10

G
eitenkaas (v)

Verse geitenkaas, b
abyleaf &
 kom
kom
m
er geserveerd m
et een dressing van honing

€ 4,35

M
ozzarella (v)

M
ozzarella, b
abyleaf, p
esto, tom
aat &
 p
ijnb
oom
p
itten

€ 4,35

Eiersalade (v)

H
uisgem
aakte eiersalade, b
abyleaf, kom
kom
m
er &
 b
ieslook

€ 4,35

Filet am
ericain

Filet am
ericain, b
abyleaf, kom
kom
m
er 

, ui

€ 4,35

Rosbief

Rosb
ief, b
abyleaf, p
esto, ei &
 kom
kom
m
er

€ 4,50

Carpaccio

Rundercarp
accio, b
abyleaf, tom
aat, kom
kom
m
er, p
ijnb
oom
p
itten, p
esto &
 vlokken van oude kaas

€ 4,90

Pikante kip

Kip
 Piri Piri, b
abyleaf, tom
aat &
 kom
kom
m
er m
et sam
b
alm
ayonaise

€ 4,90

Tonijn

H
uisgem
aakte tonijnsalade, b
abyleaf, tom
aat, ei &
 b
ieslook

€ 4,95

                                                                                         Brie (v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brie, b
abyleaf, kom
kom
m
er &
 w
alnoten geserveerd m
et honing

   € 4,45               

e t e n  -  o n t m o e t e n  -  v e r g a d e r e n

van het menu

Weinig tijd? Het is ook mogelijk om onze overheerlijke broodjes en salades af te halen!

Weerdjestraat 168 - Arnhem. Voor reserveringen: (026) 365 52 95 
of: www.genietindeweerd.nl/reserveren    

in de
WEERD

Voor de lekkere trek

Bittergarnituur (12 stuks)    € 5,60

Diverse gefrituurde hapjes.

Puntzak friet    € 2,60

Puntzak friet met frietkruiden.

Broodje kroket of frikandel    € 2,85

Wit of bruin broodje met kroket of frikandel.

Appelgebak*    € 2,75

Ambachtelijk gemaakt.

Turkse yoghurt    € 3,60

Turkse yoghurt met rood of geel fruit, granola, zaden en pitten.
      * slagroom 
      + E 0,50

Ontbijten in de Weerd tot 11.00 uur

In de Weerd ontbijt    € 5,75

Croissant met zoet beleg naar keuze, broodje ham/kaas, gekookt ei,
verse jus d’ orange en koffie of thee.

Yoghurt ontbijt    € 5,50

Turkse yoghurt met rood of geel fruit, granola, zaden en pitten 
en verse jus d’ orange.

* Naar keuze wit of bruin casinobrood geserveerd met friet. Club sandwiches 

Sandwich eiersalade    € 5,95

Met eiersalade, bacon, babyleaf en komkommer.

Sandwich carpaccio    € 6,95

Met carpaccio, pestomayonaise, babyleaf, komkommer, tomaat, 
oude kaas en pijnboompitten.

Sandwich pikante kip    € 6,95

Kip Piri Piri, babyleaf, tomaat, komkommer en sambalmayonaise.

Sandwich mozzarella (V)    € 5,95

Met mozzarella, babyleaf, pesto, tomaat en pijnboompitten.

Panini’s & Tosti’s  

Panini ham/kaas    € 3,60

Ham en/of kaas.

Panini tonijn    € 4,10

Tonijn, kaas en tomaat.

Franse panini (V)    € 4,85

Brie, honing en tijm.

Panini in de Weerd    € 4,85

Kip Piri Piri en kaas.

Tosti kaas    € 2,85

Twee sneeën casinobrood (wit of bruin) met kaas.

Tosti ham en kaas    € 3,10

Twee sneeën casinobrood (wit of bruin) met ham en kaas.

Tosti tonijn    € 4,-

Twee sneeën casinobrood (wit of bruin) met tonijn, kaas en tomaat.

Tosti brie (V)    € 4,-

Twee sneeën casinobrood (wit of bruin) met brie, honing en tijm.

gratis wifi - username: Genieten in de Weerd - wachtwoord: weerdjes



Wraps 

 

Gevulde wrap met pikante kip    € 6,10

Kip Piri Piri, roomkaas, babyleaf, paprika, tomaat en komkommer. 

Gevulde vegetarische wrap (V)    € 5,95

Roomkaas, champignons, babyleaf, ananas, paprika, tomaat en geitenkaas.

Gevulde wrap met carpaccio    € 6,10

Rundercarpaccio, babyleaf, tomaat, komkommer, pijnboompitten, 
pesto en oude kaas.

Warme gerechten 

 

Huisgemaakte soep (V)    € 3,65

Vers gemaakte soepen vaak vegetarisch.
Geserveerd met brood.

Uitsmijter ham of kaas*    € 5,50

Twee sneeën casinobrood, drie gebakken eieren 
met hele dooier met beenham of mee gesmolten kaas. 

Uitsmijter ham én kaas*    € 5,75

Twee sneeën casinobrood, drie gebakken eieren met hele dooier 
met beenham en met mee gesmolten kaas. 

Uitsmijter rosbief of carpaccio*    € 6,25

Twee sneeën casinobrood, rosbief of carpaccio en 
drie gebakken eieren met hele dooier.

Roerei met toast spek of zalm*    € 6,95

Twee sneeën casinobrood, spek of zalm, paprika, ui, ei en champignons.

Roerei met toast (V)*    € 6,50

Twee sneeën casinobrood, kaas, tomaat, paprika, ui, ei en champignons.

Warm vlees    € 4,60

Gebakken beenham, babyleaf, komkommer met satésaus.

Warm vlees de luxe    € 5,60

Gebakken beenham, ei (dubbel gebakken), champignons, 
ui en satésaus.

Duo Van Dobben*    € 5,65

Twee kalfskroketten op casinobrood.

Vegetarische kroket* (V)    € 5,65

Twee kaaskroketten op casinobrood.

Broodje hamburger    € 6,-

Huisgemaakte hamburger op een zacht broodje met kaas, augurk, 
gebakken ui, champignons, spek met curry en mayonaise.

Salades 

 

Salade geitenkaas (V)    € 5,90

Verse geitenkaas, babyleaf, tomaat en komkommer, 
geserveerd met een dressing van honing.

Salade carpaccio    € 6,75

Rundercarpaccio, babyleaf, tomaat, komkommer, pijnboompitten, 
groene pesto en oude kaas.

Salade pikante kip    € 6,95

Kip Piri Piri, babyleaf, tomaat, komkommer en ananas.

Salade tonijn    € 6,75

Huisgemaakte tonijnsalade, babyleaf, rode ui, kappertjes, tomaat 
en bieslook, geserveerd met een dressing van olie.

Salade met gamba’s    € 6,95

Gamba’s gebakken in knoflookolie, babyleaf, rode ui, tomaat, 
komkommer en citroendressing.

Salade mozzarella (V)    € 6,50

Mozzarella, tomaat, basilicum, babyleaf, pijnboompitten 
en pesto.

(V) = vegetarisch(V) = vegetarisch(V) = vegetarisch

* Keuze uit Ciabatta, Boerenvolkoren, Waldkorn, Croissant, Maïsbroodje of Italiaanse bol. * Naar keuze wit of bruin casinobrood.

*Alle salades worden geserveerd met brood en croutons.

Broodjes   

Ham / kaas / oude kaas / salami    € 3,60

Beenham, kaas, oude kaas of salami, met babyleaf, 
tomaat en komkommer.

Gezond    € 4,10

Beenham, kaas, babyleaf, tomaat, komkommer en ei.

Geitenkaas (V)    € 4,35

Verse geitenkaas, babyleaf en komkommer, 
geserveerd met een dressing van honing.

Brie (V)    € 4,45

Brie, babyleaf, komkommer en walnoten, 
geserveerd met honing.

Mozzarella (V)    € 4,35

Mozzarella, babyleaf, pesto, tomaat en pijnboompitten.

Eiersalade (V)    € 4,35

Huisgemaakte eiersalade, babyleaf, komkommer en bieslook.

Filet americain    € 4,35

Filet americain, babyleaf, komkommer en ui.

Rosbief    € 4,50

Rosbief, babyleaf, pesto, ei en komkommer.

Carpaccio    € 4,90

Rundercarpaccio, babyleaf, tomaat, komkommer, pijnboompitten, 
pesto en oude kaas.

Pikante kip    € 4,90

Kip Piri Piri, babyleaf, tomaat en komkommer met sambalmayonaise.

Tonijn    € 4,95

Huisgemaakte tonijnsalade, babyleaf, tomaat, ei en bieslook.

Zalm    € 4,90

Gerookte zalm, babyleaf, komkommer, roomkaas en bieslook.

* Als u een allergie heeft, geef het dan aan ons door.
 Onze keuken is geopend tot 17.00 uur.

ZIN IN IETS ANDERS?
Buiten de kaart om serveren wij ook wisselende gerechten afgestemd 

op de tijd van het jaar. Vraag hiernaar bij de bediening.


