
VOORGERECHTEN
TOMATENSOEP 6,50
huisgemaakt met room en balletjes

ZOMERSE UIENSOEP 6,50

PITTIGE ZOETE AARDAPPELSOEP   6,50
met tortilla chips

PASTEITJE MET HUISGEMAAKTE KALFSRAGOUT 7,50

RUNDERCARPACCIO 10,00
met Parmezaan, pijnboompitten, gefrituurde kappertjes,  
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

VITELLO TONATO 11,00
zacht gegaarde kalfsmuis, verse tonijn en tonijnmayonaise 

GEWOKTE GAMBA’S 10,00
gepeld en gebakken in knoflook en rode peper

GEWOKTE MOSSELEN 8,50
in Thaise currysaus

GEPEKELDE ZALM 10,00
met gemarineerde groenten en basilicummayonaise

CAMEMBERT BRÛLÉE   8,50
met appel en balsamico peertje

CARPACCIO VAN ZOETE AARDAPPEL   9,00
met pepermayonaise, rucola, tomaat, noten en salie

HOOFDGERECHTEN
SPARERIBS 18,50
met knoflooksaus

SATÉ VAN KIPPENDIJEN 17,50
met gemarineerde groenten, cassave kroepoek en satésaus

MAISKIPFILET  18,50
met truffelsaus

TOURNEDOS VAN BOMMELERWAARDS RUND 24,50
met champignonsaus of pepersaus

SURF EN TURF 23,50
malse biefstuk en in knoflook gebakken gamba’s,  
geserveerd met basilicummayonaise en pepersaus

SLIPTONG  19,50
2 stuks met ravigotesaus (3 stuks 24,50)

ZALMFILET OP DE HUID GEBAKKEN 21,00
met zeekraal, rode ui, Oosterse saus, gegarneerd met mosselen 

VEGETARISCHE CHILI   17,50
met rijst, nacho’s, guacamole en zure room

BLOEMKOOL STEAK   17,50
met chimichurri

BROOD VAN BAKKER IMMINK   4,00
met kruidenboter en aïoli

BETUWS BEST
  
Al onze gerechten worden met zorg en aandacht bereid. 
Wij serveren de hoofdgerechten met smakelijke garnituren, zoals 
frites, salade, verse groenten en huisgemaakte rabarber. 

Bovendien hebben wij ook zorg en aandacht voor onze mooie 
omgeving. Waar mogelijk werken we daarom graag samen met 
leveranciers uit de buurt en gebruiken we lokale producten.

Kwaliteit uit  
de regio



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

NAGERECHTEN
CHOCOLADEMOUSSE MET CITROENSORBETIJS 8,00
met kletskopcrumble

CRÈME BRÛLÉE  7,50
met een bolletje vanille-ijs

SORBET MET VERS FRUIT 8,00
met citroensorbetijs en aardbeiensorbetijs

BROWNIETAARTJE   7,50
met karamel-zeezoutsaus en chocolade sorbetijs

TIRAMISU  7,50
met frambozencrunch

CHEESECAKE  7,50
met rood fruit en citroenijs 

KAASPLANKJE 10,00
een selectie van kaas uit de regio

PANNENKOEKEN
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!



VOORGERECHTEN
SOEP NAAR KEUZE

PASTEITJE MET HUISGEMAAKTE KALFSRAGOUT 

RUNDERCARPACCIO 
met Parmezaan, pijnboompitten, gefrituurde kappertjes,  
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

GEWOKTE MOSSELEN 
in Thaise currysaus

CARPACCIO VAN ZOETE AARDAPPEL  
met pepermayonaise, rucola, tomaat, noten en salie

HOOFDGERECHTEN
BIEFSTUK  
malse Hollandse biefstuk met champignonsaus of pepersaus

MAISKIPFILET  
met truffelsaus

SLIPTONG  
2 stuks met ravigotesaus

BLOEMKOOL STEAK   
met chimichurri

NAGERECHTEN
CRÈME BRÛLÉE  
met een bolletje vanille-ijs

TIRAMISU  
met frambozencrunch

BROWNIETAARTJE   
met karamel-zeezoutsaus en chocolade sorbetijs

LUXE KOFFIE NAAR KEUZE

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

MENU   3-GANGEN € 30Menu

DIEETWENS OF ALLERGIE? We helpen je graag. 

  VEGETARISCH  /    VEGAN

Extraatje
WIL JE WAT WATER  

BIJ DE WIJN?   
Bestel bij het 3-gangen menu een fles wijn van de wijnkaart  

en een fles bronwater naar keuze voor 21,50.




