
SOEPEN
UIENSOEP   7
mini tosti met Fiore 

POMPOENSOEP   7
met kokos

BROODJES
CLUBSANDWICH ’T VEERHUYS 13
kipfilet, oude kaas, gebakken ei, spek, tomaat geserveerd met frites

LUNCH PROEVERIJ  ✮ 14
uiensoep, broodje vitello tonnato, kleine salade met peking eend

CARPACCIO VAN BOMMELERWAARDS RUND 13
rucola, notenmix, truffelmayonaise , kappertjes en zongedroogde tomaat

OSSENWORST  ✮ 10
Amsterdamse ui, piccalilly-mayonaise, gekookt ei

GEGRILDE KIP 11
pistolet, gegratineerd met Fiore, guacamole, salsadip

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

CLUB ZALM 13
eiersalade, sla, komkommer 

GEITENKAAS   12
gegrilde groenten, sla, mango chutney, notenmix

HOTDOG    ✮ 10
zuurkool, augurk, mosterdmayonaise

12 UURTJE 13
pompoensoep, 2 boterhammen, ham, kaas, gebakken ei en kroket

2 AMBACHTELIJKE KROKETTEN 8,5
wil je vegan kroketten? Laat het ons weten!

UITSMIJTER ’T VEERHUYS 10
ham, kaas en spek

UITSMIJTER MET HAM EN KAAS 9

WARME LUNCH
LOADED FRIES  ✮ 12,5
zoete aardappelfrites, scampi, sla, rode peper, bosui en sesammayonaise

GEGRILDE KIP  19
geserveerd met frites, sla en pindasaus 

BIOLOGISCHE HAMBURGER 17
spek en Fiore, sla, komkommer, salsa dip

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

DIEETWENS OF ALLERGIE? We helpen je graag. 

  VEGETARISCH  /    VEGAN



GERECHTEN MET EEN

✮ ✮ ✮ ✮ ✮

Lunch

LUNCHGERECHT UITBREIDEN  
MET EEN KOPJE SOEP?   

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

Extraatje



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!

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




