Belangrijke informatie
rondom de feestdagen
Openingstijden Restaurant:
24 december 2022
25 december 2022
26 december 2022
31 december 2022 *
1 januari 2023

12.00 - 21.00 uur
12.00 - 21.00 uur
12.00 - 21.00 uur
12.00 - 16.00 uur
12.00 - 21.00 uur

* Snackbar is geopend van 16.00 tot 18.00 uur.

Wilt u een tafel reserveren?
Online
Telefoon
E-mail

www.veerstal.nl
0313 - 631 319
reserveringen@veerstal.nl

- U kunt maximaal 2,5 uur aan tafel zitten.

Bowling alleen in combinatie
met een diner in ons restaurant!
M.u.v. onze parkgasten

Tijdens de kerstdagen hanteren wij een
kersttoeslag van € 5,- per volwassene en
€ 2,50 per kind (t/m 12 jaar).

Marsweg 12, 6988 BM LATHUM ∙ 0313 631319 ∙ reserveringen@veerstal.nl ∙ www.veerstal.nl

Borrelen vanaf 12.00 uur

Voorgerechten

Carré zalm geserveerd tot 14.00 uur
gerookte zalm, rode ui en basilicumcrème

8,50

Carré carpaccio geserveerd tot 14.00 uur
sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en
truffelcrème

9,95

Bitterballen (8 st.)		

6,50

Bittergarnituur (18 st.)

11,50

Borrelplank voor 2 personen:
Koude borrelplank
nootjes, kaas, olijven, serranoham en worst

11,50

Warme borrelplank
bitterballen, filo garnalen, chicken wings en
tortilla chips

14,50

Mixed borrelplank
olijven, kaas, serranoham, filo garnalen en
bitterballen

13,50

Veerstal plank de luxe
28,50
breekbrood, tortillachips, bitterballen, chicken wings,
gamba’s, ham/worst, kaas en olijven

Voor de kids

Breekbrood
met kruidenboter en aïoli

4,25

Schnitzel
met een saus naar keuze

14,95

Tomatensoep
met balletjes en basilicum

5,25

Schnitzel Jan
met gebakken ui, ei en satésaus

16,50

Uiensoep
met bosui, croutons en Parmezaanse kaas

5,25

Schnitzel Veerstal
met gebakken ui, spek, champignons en kaas

16,50

Warme tortillachips
met kaas, tomatensalsa, guacamole en
zure room

5,75

Spareribs Classic
met 2 koude sausjes

17,50

Chicken wings (5 st.)
Oosters gemarineerde chicken wings

7,50

Gegrilde biefstuk
met een saus naar keuze

21,50

Garnalen in filodeeg
met chilisaus

5,75

Gegrilde ribeye (300 gr.)
met een saus naar keuze

22,75

Rundercarpaccio
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola
en een keuze uit pesto of truffelcrème

9,95

Mixed Grill
biefstuk, kip, procureursteak, spareribs
en 2 koude sausjes

23,50

Rendang
Indische runderstoof met rijst en salade

17,25

Kipspies
met atjar, kroepoek en satésaus

15,25

Zalmfilet
met Hollandaisesaus

18,75

Gamba’s
in pittige knoflookolie met brood
7 st. Medium			
12 st. Large 		

9,25
13,75

Salades					medium

large

Spaghetti Bolognese

6,95

Frikandel, kipnuggets, kroket
vissticks of kaassouflé
met frites, appelmoes en mayonaise

7,25

Salade met geitenkaas, vijgen,
walnoten, rode ui en honing

Kinderpizza Margarita
met tomaat en kaas

6,95

Salade met gerookte zalm, gamba’s,
11,25 15,75
rode ui, kappertjes, radijs, venkel en een
dragon-yoghurtdressing

Kinderpizza salami/ham
met tomaat, kaas, ham en salami

7,50

Schnitzel, spareribs, biefstuk of gambaspies
met frites, appelmoes en mayonaise

8,95

Salade Teriyaki (kip of rund) met
oesterzwammen, radijs, sesamzaad,
rode peper en bosui

9,75

13,75

11,25 15,75

Tijdens de kerstdagen hanteren wij een
kersttoeslag van € 5,- per volwassene
en € 2,50 per kind (t/m 12 jaar)

Gamba’s
in pittige knoflookolie met pasta en groente
12 st. Large
17 st. Extra Large

15,75
19,75

Pasta risotto
15,75
orzo pasta met bospaddenstoelen in roomsaus,
verse spinazie en Parmezaanse kaas
14,75

Kerstspecials
Hoofdgerechten

Hollandse garnalen

10,50

Zeebaarsfilet

18,75

Gerookte wildzwijnham

11,25

Wildzwijnfilet

20,50

met gerookte zalm en wasabi mayonaise

met rucola, sinaasappeldressing en ingelegde
groenten

met tomaat-mascarponesaus en groene asperge

met een paddestoelen-cognacsaus en
knolselderij-truffelpuree

€ 15,75

Mexican:
cheddar, jalapeños, guacamole en tortillachips
Classic:
tomaat, sla, ui, augurk, bacon en gebakken ei
BBQ:
cheddar, augurk, ui en bbq-saus
Vegaburger:
rode ui compôte, rucola en tomaat

Keuze uit de volgende sauzen:
kruidenboter, champignonsaus, satésaus,
peperroomsaus of rode uienjus

Tijdens de kerstdagen worden hoofdgerechten
geserveerd met frites of aardappels, salade
en warme groenten.

Desserts

Geitenkaas
met courgette, paddenstoelen, tomaat en
pijnboompitten

Voorgerechten

Burger

Large Grill 200 gr.

Hoofdgerechten vanaf 16.00 uur

Petit Grand Dessert
5 verschillende kleine desserts

7,25

Slagroomijs
5,25
keuze uit verschillende toppings:
Roodfruit met aardbeiensaus, chocoladesaus, advocaat
of caramel
Chocolade Brownie
met ijs en slagroom

5,25

Koffie compleet
koffie of thee met 5 verschillende lekkernijen

5,25

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

3,50

