
VOORGERECHTEN
UIENSOEP   7
mini tosti met Fiore

POMPOENSOEP   7
met kokos

RUNDERCARPACCIO 12
Bommelerwaards rund, Parmezaan, noten, gefrituurde kappertjes,  
zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise

PEKINGEEND  13
platbrood, wortel, komkommer, radijs, bosui, soja-gemberdressing

PASTEITJE 8
met huisgemaakte kalfsragout

GAMBA’S  12
mango chutney, wasabi crumble

VITELLO TONATO  13
kalfsmuis, scampi, radijs, kappertjes, tonijnmayonaise

SASHIMI   10
radijs, cherrytomaten, komkommer, wasabi-mayonaise

PROEVERIJ   12
pompoensoep, Oosterse champignons en sashimi

BROOD VAN CULEMBORGS BAKHUIS   4,5
met smeersels

DIEETWENS OF ALLERGIE? We helpen je graag. 

  VEGETARISCH  /    VEGAN

HOOFDGERECHTEN
STEAK VAN RUNDERSUKADE EN GAMBA 26,5
gepofte puntpaprika, knoflookjus 

TOURNEDOS VAN BOMMELERWAARDS RUND (180 GRAM)  31
bospaddenstoelen met pepersaus of knoflookjus

SPARERIBS  22
knoflooksaus, uienringen
EXTRA HALVE RIB +6

SPEENVARKENFILET 23
rösti, mosterdjus en crumble van spek

EENDENBORSTFILET 24
port sjalottensaus

GEGRILDE KIP MET GROVE GROENTEN 19
meer groenten en minder vlees, geserveerd met pindasaus 
EXTRA KIP +4,5

KABELJAUW  24
spaghetti van zoete aardappel en pittige paprikasaus 

VIS VAN HET MOMENT 21

RISOTTO MET BOSPADDENSTOELEN   19
doperwten, Parmezaan, spinazie

CURRY   18
geroosterde gele biet, courgette, kokos, rijst

GEBAKKEN CHAMPIGNONS 3,5
GEFRITUURDE UIENRINGEN 3,5
ZOETE AARDAPPELFRIET 5
RÖSTI  3,5
GEGRILDE GROENTEN 4

Al onze hoofdgerechten serveren wij met frites, salade en huisgemaakte rabarber.

Wil je nog wat extra?



VOORGERECHTEN
UIENSOEP   
mini tosti met Fiore

POMPOENSOEP   
met kokos

PASTEITJE 
met huisgemaakte kalfsragout

RUNDERCARPACCIO 
Bommelerwaards rund, Parmezaan, noten, gefrituurde kappertjes,  
zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise

GAMBA’S 
mango chutney, wasabi crumble 

PROEVERIJ   
pompoensoep, Oosterse champignons en sashimi

HOOFDGERECHTEN
SPARERIBS  
knoflooksaus, uienringen

SPEENVARKENFILET 
rösti, mosterdjus en crumble van spek

GEGRILDE KIP MET GROVE GROENTEN 
meer groenten en minder vlees, geserveerd met pindasaus

VIS VAN HET MOMENT 

CURRY   
geroosterde gele biet, courgette, kokos, rijst

MAALTIJDSALADE 
naar keuze

NAGERECHTEN
WARME APPELSTRUDEL 
met kaneelijs

CRÈME BRÛLÉE 
met vanille-ijs

PANNA COTTA  
met perencompote en stoofperenijs 

CHOCOLADEMOUSSE 
kletskop, crumble van Bueno

LUXE KOFFIE  

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 24,50.

MAALTIJDSALADES
PEKINGEEND 17
wortel, komkommer, radijs, bosui, soja-gemberdressing

VITELLO TONATO  17
kalfsmuis, scampi, radijs, kappertjes, tonijnmayonaise

GEITENKAAS 17
gegrilde groenten, mango chutney, notenmix

SASHIMI   17
radijs, cherrytomaten, komkommer, wasabi-mayonaise

MENU   3-GANGEN € 35Menu

Wil je nog wat extra?



PANNENKOEKEN
PANNENKOEK NATUREL  8

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!

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  13,5
huisgemaakte kalfsragout

STERKE DRIES 13,5
kaas, ham, spek, paprika, champignon en ui

DE OVERKANT  13,5
op de ene helft: appel, ananas 
en op de andere helft: spek, kaas en een gebakken eitje 

RIDDER JAN VAN RENESSE  13,5
meegebakken amandelen, afgemaakt met brie,  
honing en cashewnoten 

TANTE WIL  13,5
gekruid gehakt, mais, kidneybonen, kaas,  
guacamole en nachos

BETUWSE BELEVING 13,5
appel, ananas, rozijnen, kaneelsuiker  
en een advocaatje met slagroom



NAGERECHTEN
WARME APPELSTRUDEL  8
met kaneelijs

CHEESECAKE  8
Baileys, witte chocolade-ijs

CRÈME BRÛLÉE  8
met vanille-ijs

PANNA COTTA   8
met perencompote en stoofperenijs

KARAMEL PARFAIT 8
krokant schuim van hazelnoot, toffeesaus en gesuikerde noten

CHOCOLADEMOUSSE  8

LUXE KOFFIE 6

KAASPLANK  12
een selectie van kaas uit de regio

WARME APPELSTRUDEL 
met kaneelijs

CRÈME BRÛLÉE 
met vanille-ijs

PANNA COTTA  
met perencompote en stoofperenijs 

CHOCOLADEMOUSSE 
kletskop, crumble van Bueno

LUXE KOFFIE

DIEETWENS OF ALLERGIE? We helpen je graag.    VEGAN

menunagerechten




