
SOEPEN
TOMATENSOEP 6,50
huisgemaakt met room en balletjes

ZOMERSE UIENSOEP 6,50

PITTIGE ZOETE AARDAPPELSOEP   6,50
met tortilla chips

WARME LUNCH
BIEFSTUK MET BROOD 17,00
met gebakken champignons (met friet 19,00)

BIOLOGISCHE BURGER  ✮ 14,50
met spek, rode ui, augurk, barbecue mayonaise en zoete aardappelfrites

SATÉ VAN KIPPENDIJEN  17,00
met friet en satésaus

BROODJES
CLUBSANDWICH ’T VEERHUYS  ✮ 13,00
kipfilet, oude kaas, spek, tomaat, gebakken ei en frites 

RUNDERCARPACCIO  11,00
Parmezaan, pijnboompitten, gefrituurde kappertjes,  
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

ENTRECOTE 12,50
little gem, gefrituurde uienringen en barbecue mayonaise

KIP 9,00
rucola, rode ui, cherrytomaat, paprika en gepofte knoflookdressing

ZALM 12,00
gerookt, zeekraal, wakame, edamame, rode ui en oestersaus

KRUIDENKAAS   9,00
bladspinazie, gekookt ei, walnoten en gemarineerde groenten

CAPRESE   9,00
tomaat, mozzarella, groene pesto, basilicum mayonaise

12 UURTJE  ✮ 13,00
kopje tomatensoep, 2 boterhammen, ham, kaas, gebakken ei en kroket

2 AMBACHTELIJKE KROKETTEN 8,00

UITSMIJTER ’T VEERHUYS  ✮ 10,00
ham, kaas en spek

UITSMIJTER MET HAM EN KAAS 9,00

MAALTIJDSALADES

VITELLO TONNATO 16,00
met zacht gegaarde kalfsmuis, verse tonijn en tonijnmayonaise 

ENTRECOTE  ✮ 17,00
met pijnboompitten, zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

CAMEMBERT   16,00
met appel, balsamico peertje, walnoten en kruidenvinaigrette 

POKÉBOWL MET ZALM EN TONIJN 17,00
met rijst, zeekraal, wakame, edamame, rode ui, komkommer,  
Japanse mayonaise en sojasaus

LUNCHGERECHT UITBREIDEN  
MET EEN KOPJE SOEP?   

Kies voor 4,00 een lekker kopje soep,  
wij brengen deze tegelijk met het lunchgerecht!

Extraatje

Your healthy 
pleasure



GERECHTEN MET EEN

✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Lunch

Gerechten met een  zijn vegetarisch.
DIEETWENS OF ALLERGIE? We helpen je graag.



PANNENKOEK NATUREL
PANNENKOEK NATUREL  8,00

Wij beleggen de pannenkoek naar eigen keuze met  
een of meer van onderstaande ingrediënten:

PER EXTRA INGREDIËNT  + 1,25
Keuze uit spek, kaas, ham, champignons, paprika, ui,
appel, rozijnen, ananas 
 

Zoek het zelf 
        maar uit!

PANNENKOEK SPECIALITEITEN
’T VEERHUYS  13,50
met huisgemaakte kalfsragout

STERKE DRIES 13,50
met kaas, ham, spek, paprika, champignon en ui

DE OVERKANT  13,50
met op de ene helft: appel, ananas 
en op de andere helft: spek, kaas en een gebakken eitje 

RIDDER JAN VAN RENESSE  13,50
met meegebakken amandelen, afgemaakt met brie,  
honing en cashewnoten 

TANTE WIL  13,50
met gekruid gehakt, mais, kidneybonen, kaas,  
guacamole en nachos

BETUWSE BELEVING 13,50
appel, ananas, rozijnen, kaneelsuiker  
en een advocaatje met slagroom




