
Keuze uit de volgende sauzen:
Champignonsaus, satésaus, peperroomsaus, Strogano� saus of kruidenboter. 

Portie ui, spek en champignons € 4,-. Extra warme saus € 1,50.

VOOR GROEPEN VANAF 12 PERSONEN

VOORGERECHTEN euro

- Breekbrood Trio met kruidenboter en aioli 3,50
- Tomatensoep met room, bosui en balletjes 4,00
- Uiensoep met croutons en Parmezaanse kaas 4,00
- Warme tortillachips met kaas, tomatensalsa, guacamole  5,50
  en zure room 
- Gekruide kipvleugels met kno� ooksaus 5,50
- Garnalen in � lodeeg met chilisaus 5,50
- Salade met paddenstoelen, rode ui en balsamicodressing 7,50
- Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas,  9,95
  croutons, rucola en pesto of tru� elcrème (     zonder croutons)

HOOFDGERECHTEN       
- Spaghetti met Bolognesesaus 9,75
- Lasagne met Bolognesesaus 10,25
- Stukjes kip en wokgroenten in pittige kno� ookolie 13,25
- Gevulde aubergine uit de oven met feta kaas en noten v 11,25
- Steak Veerstal, gemarineerde houthakkerssteak van de grill 12,95
- Schnitzel met een saus naar keuze 13,50
- Schnitzel Veerstal met gebakken ui, spek, champignons  15,25
  en kaas
- Zalm� let met Hollandaisesaus 16,75
- Spareribs classic met 2 koude sausjes   16,50
- Kogelbiefstuk met een saus naar keuze   18,50
- Gamba’s (12 st.) in pittige kno� ookolie met pasta en groente  14,75

Hoofdgerechten (m.u.v. de pastagerechten) worden geserveerd met 
aardappelgarnituur, frites, warme groenten, salade en appelmoes.



MAANDAG = SPIESDAG  € 9,95
Kip of gamba aan de spies

DINSDAG = STEAKDAG  € 9,95
Gemarineerde houthakkerssteak van de grill (XL portie voor € 15,50)

WOENSDAG = SCHNITZELDAG  € 10,00
Schnitzel naar keuze

DONDERDAG = SPARERIBSDAG  € 14,95
Spareribs met een original, spicy, honey of hickory marinade

VRIJDAG = KIPAVOND  € 9,95
Half haantje van de grill geserveerd met frites en salade 
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Bowlingactie
1 UUR BOWLEN & ETEN VOOR € 18,50p.p.

Geldig vanaf 6 personen (vanaf 12 jaar)

Keuze uit één van de volgende hoofdgerechten: 
Geserveerd met groenten, salade en aardappelgarnituur

• Halve kip in de pan
• Schnitzel met een saus naar keuze

Sauzen: champignonsaus, satésaus, Stroganoffsaus,  peperroomsaus of kruidenboter. 
• Zalmfilet met Hollandaisesaus
• Gevulde aubergine met o.a. feta, walnoten en paprika
• Kindergerecht naar keuze. 

Voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u € 12,50 per kind. Keuze uit een kindergerecht van 
de kaart en zij hebben toegang tot de indoorspeeltuin.

Om te reserveren kunt u bellen naar 0313  631 319 of een e-mail sturen naar restaurant@veerstal.nl.

Ons restaurant is tevens geschikt voor personeelsfeesten, familiebijeenkomsten, bruiloften en recepties. 
U heeft de keuze uit een groot aantal buffetten en met onze maatwerk arrangementen is uw feest altijd geslaagd. 
Vraag naar meer informatie.

Desserts
Slagroomijs 525

Keuze uit verschillende toppings:
• Roodfruit met aardbeiensaus
• Banaan met chocoladesaus
• Chocoladesaus
• Stroopwafel
• Advocaat
• Caramel

Kleine portie slagroomijs 375

Chocolade Brownie 525

met ijs en slagroom

Cheesecake 525

met roodfruit en slagroom

Koffie compleet 525

Koffie of thee met 5 verschillende lekkernijen

Chocolade verslaving 525

Dessert van diverse chocolade

Dessert voor kids
Waterijs  100

Diverse soorten waterijs

Roomijs 200

Diverse soorten roomijs

Veerstal Kinderijs 350

slagroomijs met disco-, chocoladetopping 
en slagroom in een originele kinderbeker

Koffie of thee
Thee 225

Koffie 225

Espresso 225

Koffie verkeerd 250

Cappuccino 250

Warme chocomel 300

Latte Macchiato 300

Verse muntthee 300

Slagroom of honing 025

Special coffee met slagroom

Veerstal coffee met Baileys 600

Irish coffee met Whiskey 600

Spanish coffee met Tia Maria 600

Italian coffee met Amaretto 600

French coffee met Grand Marnier 600

Voor bij de koffie
Jameson   400

Johnny Walker Red Label 400

Amaretto 400

Baileys 400

Cointreau 400

D.O.M. Benedictine 400

Drambuie 400

Grand Marnier 400

Sambucca 400

Tia Maria 400

Armagnac 400

Glenfiddich 450

Courvoisier V.S. 450

Remy Martin V.S.O.P. 450

Veerstal Kinderijs
slagroomijs met disco-, chocoladetopping 
en slagroom in een originele kinderbeker

Drambuie
Grand Marnier

Deze beker mag je 
meenemen!


