Lunch tot 16.00 uur

Voorgerechten

Burger

Large Grill 200 gr.

Hoofdgerechten vanaf 16.00 uur

Panini
met ham en kaas of mozzarella en tomaat

5,25

Breekbrood
met kruidenboter en aioli

3,50

Spaghetti Bolognese
met rucola en Parmezaanse kaas

10,25

Carré gezond
met ham, kaas, tomaat, sla komkommer,
en rode ui

5,50

Tomatensoep
met room, bosui en balletjes

4,00

Schnitzel
met een saus naar keuze

13,95

Carré brie		
brie, seranoham, rode ui, walnoten en
honing-mosterdsaus

6,50

Uiensoep
met bosui, croutons en Parmezaanse kaas

4,00

Schnitzel Jan
met gebakken ui, ei en satésaus

15,50

5,50

7,50

Schnitzel Veerstal
met gebakken ui, spek, champignons en kaas

15,50

Carré zalm
gerookte zalm, rode ui en basilicumsaus

Warme tortillachips
met kaas, tomatensalsa, guacamole en
zure room

6,50

5,50

16,50

2 kroketten of frikandellen
met brood

Garnalen in filodeeg
met chilisaus

Spareribs Classic
met 2 koude sausjes

6,75

7,50

12,95

Uitsmijter
met ham, kaas en drie eieren

Kipcocktail
met rode ui en spekjes

Procureursteak
met een saus naar keuze
Kogelbiefstuk
met een saus naar keuze

18,50

Gegrilde entrecote
met saus naar keuze

18,95

Mixed Grill
met biefstuk, kip, procureursteak, spareribs
en 2 koude sausjes

19,50

Stukjes kip en wokgroenten
in pittige knoflookolie

13,75

Kipspies
met atjar, kroepoek en satésaus

14,25

Slagroomijs
keuze uit verschillende toppings:
• Roodfruit met aardbeiensaus
• Banaan met chocoladesaus
• Chocoladesaus
• Stroopwafel
• Advocaat
• Caramel
Kleine portie slagroomijs

Zalmfilet
met Hollandaisesaus

16,75

Chocolade Brownie
met ijs en slagroom

5,25

Cheesecake
met rood fruit en slagroom

5,25

11,25
14,75
19,50

Koffie compleet
koffie of thee met vijf verschillende lekkernijen

5,25

10,25

Chocolade verslaving
dessert van diverse chocolade

5,25

14,75

Kinderijsjes

Schnitzel
met frites, salade en een keuze uit saté,
champignon-, peperroom- of Stroganoffsaus

13,50

Rundercarpaccio
9,95
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, croutons,
rucola en een keuze uit pesto of truffelcrème
( zonder croutons)
Gamba’s
in pittige knoflookolie
met brood

Wij hebben ook glutenvrij brood.

Borrelen
Nootjes

1,00

Puntzak frites
met mayonaise

3,50

Kaasblokjes

3,50

Gemarineerde olijven

3,50

Breekbrood
met kruidenboter en aioli

3,50

7st. Medium
12st. Large

8,50
12,95

Salades					medium
Salade met gerookte zalm, gamba,
rode ui, kappertjes, radijs, venkel en een
dragon-yoghurtdressing
“Beef Teriyaki” salade met
biefstuk, oesterzwam, radijs
sesamzaad, rode peper en bosui

large

8,95 14,25

9,95 15,50

Voor de kids

Gamba’s
in pittige knoflookolie met pasta en groente
7 st. Medium
12 st. Large
17 st. Extra Large

Warme tortillachips		
5,50
met kaas, tomatensalsa, guacamole en zure room

Kinderspaghetti Bolognese

6,95

Filogarnalen (8 st.)
met chilisaus

5,50

Frikandel, kipnuggets, kroket
vissticks of kaassouflé
met frites, appelmoes en mayonaise

7,25

Spaghetti pesto
met pijnboompitten en rucola

Bitterballen (8 st.)		

6,50

Kinderpizza met tomaat en kaas

6,95

Geitenkaas
met courgette, paddenstoelen, tomaat,
en pijnboompitten

Bittergarnituur (18 st.)

11,50

Kinderpizza met tomaat, kaas, ham en salami

7,50

Kinderschnitzel of spareribs

8,95

Hoofdgerechten (m.u.v. de pasta) worden geserveerd
met aardappelgarnituur, frites, salade, warme
groenten en appelmoes.
Kruidenboter, champignon-, saté-, peperroom- of
Stroganoffsaus

Ook als lunchgerecht te bestellen!

€ 11,75

Mexican:
Cheddar, jalapeños, guacamole en tortillachips
Classic:
tomaat, sla, ui, augurk, bacon en gebakken ei
BBQ:
Cheddar, augurk, ui en bbq-saus
Bij te bestellen:
Puntzak frites		
Gebakken aardappelen
Gemengde salade

3,50
2,50
2,50

Onze desserts
5,25

3,75

Diverse soorten waterijs		

1,00

Diverse soorten roomijs

2,00

Veerstal kinderijs
slagroomijs met disco- of chocoladetopping
en slagroom in een originele kinderbeker

3,50

