
TAKE AWAY
VRIJDAG EN ZATERDAG 12.00 TOT 18.30 UUR *

ZONDAG T/M DONDERDAG 12.00 TOT 17.00 UUR
* BESTELLEN VOOR 17.00 UUR

Voorgerecht / Lunch:

Tomatensoep met room, bosui en balletjes 4,00

Breekbrood met kruidenboter en aioli 3,50

Carré gezond met ham, kaas, tomaat, sla komkommer, en rode ui 6,75

Carré brie met brie, seranoham, rode ui, walnoten en honing-mosterdsaus  6,75

Carré zalm met gerookte zalm, rode ui en basilicumsaus 7,75

Diner: 

Spaghetti Bolognese met salade en Parmezaanse kaas 10,25

Schnitzel met frites, salade en een saus naar keuze 12,50

Spareribs Classic met frites, salade en 2 koude sausjes 14,50

Kipspies met frites, salade, atjar, kroepoek en satésaus 12,50

Zalmfilet met frites, salade, Hollandaisesaus 14,50

Burger Classic met tomaat, sla, ui, augurk, bacon en gebakken ei, frites en salade 12,50

Vegetarische lasagne met salade 10,25

Voor de kids:

Kinderspaghetti Bolognese 6,50

Frikandel, kipnuggets, kroket, vissticks of kaassouflé met frites, appelmoes en mayonaise 6,50

Kinderpizza Margarita met tomaat en kaas 6,50

Kinderpizza salami/ham met tomaat, kaas, ham en salami 6,50

Kinderschnitzel of spareribs met frites, appelmoes en mayonaise 6,50
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Lunch
Panini 5,25
ham en kaas of mozzarella en tomaat 

Carré gezond 6,75
ham, kaas, tomaat, sla komkommer, en rode ui

Carré brie  6,75
brie, seranoham, rode ui, walnoten en  
honing-mosterdsaus

Carré zalm 7,75
gerookte zalm, rode ui en basilicumsaus

Wij hebben ook glutenvrij brood.

Borrelen
Nootjes 1,00

Puntzak frites 3,50
met mayonaise

Kaasblokjes 3,50

Gemarineerde olijven 3,50

Bacon pins (2 st.) met BBQ-saus 3,50

Gedroogde worst 4,25

Filogarnalen (8 st.) 5,50
met chilisaus

Spareribs (5 ribs)  6,50

Bitterballen (8 st.)  6,50

Bittergarnituur (18 st.)  11,50

Plateau De Veerstal  18,50
verschillende soorten van onze tapas en hapjes

Voorgerechten
Breekbrood 3,50
met kruidenboter en aioli

Tomatensoep 4,00
met room, bosui en balletjes

Warme tortillachips 5,50
met kaas, tomatensalsa, guacamole en zure room

Garnalen in filodeeg 5,50 
met chilisaus 

Rundercarpaccio 9,95
met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, croutons, 
rucola en een keuze uit pesto of truffelcrème
(      zonder croutons)

Hoofdgerechten 

Spaghetti Bolognese 10,25
met rucola en Parmezaanse kaas

Vegetarische lasagne 10,25

Schnitzel 13,95
met een saus naar keuze

Schnitzel Jan 15,50
met gebakken ui, ei en satésaus

Schnitzel Veerstal 15,50
met gebakken ui, spek, champignons en kaas

Large Grill Burger Classic 13,50
met tomaat, sla, ui, augurk, bacon en gebakken ei

Spareribs Classic 16,50
met 2 koude sausjes

Kipspies 14,25
met atjar, kroepoek en satésaus

Zalmfilet 17,50
met Hollandaisesaus

Voor de kids
Kinderspaghetti Bolognese 6,95

Frikandel, kipnuggets, kroket 7,25
vissticks of kaassouflé
met frites, appelmoes en mayonaise

Kinderpizza Margarita 6,95
met tomaat en kaas

Kinderpizza salami/ham 7,50
met tomaat, kaas, ham en salami

Kinderschnitzel of spareribs 8,95
met frites, appelmoes en mayonaise

Hoofdgerechten (m.u.v. de pasta) 
worden geserveerd met frites,

aardappels, salade en warme groenten.

Keuze uit de volgende sauzen:  
Kruidenboter, champignonsaus, satésaus,  

peperroomsaus of Stroganoffsaus


