Kerkstraat 93 Leerdam • tel: 0345 615 262

AFHAALMENU

Bestellen kan alleen telefonisch. Afhalen kan van 12:30 tot 19:30 uur

BROODJES
broodje brie ∙ € 9,95

met Schoonrewoerdse honing en noten

broodje Veerhuys ∙ € 9,95

gerookte kipfilet, uitgebakken bacon en mosterdmayonaise

broodje gezond ∙ € 9,95

ham, kaas, ei, tomaat, sla en komkommer

broodje carpaccio ∙ € 10,95

pesto, zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas
en pijnboompitjes

neusje van de zalm ∙ € 10,95

gerookte zalm, garnalensalade, rode ui en kappertjes

chèvre ∙ € 10,75

PANNENKOEKEN
Voor een keuze uit de pannenkoeken van
ons reguliere menu kunt u op onze website
kijken: veerhuys.com
pannenkoek ’t veerhuys € 14,25

half zoete, half hartige pannenkoek, naar fantasie van de kok

sierra • € 14,25

Spaanse serranoham, geitenkaas, zongedroogde tomaten,
pitten en Schoonrewoerdse honing

boerenpannenkoek • € 14,25

ham, spek, ui, champignons, paprika, prei en kaas

gehakt speciaal• € 14,25

Geitenkaas, vijgenchutney, rucola en een mix van
noten en pitten

gehakt, kaas, champignons, ui, paprika, prei en ananas

keuze uit een bruine speltbol of een witte baguette,
belegd met een vers slagarnituur

kaas, salami, tomaat, champignons, ui, paprika en oregano

2 rundvleeskroketten op brood ∙ € 9,75

met huisgemaakte rauwkostsalade en mosterdmayonaise

SALADES
salade Veerhuys ∙ € 13,95

pizzapannenkoek • € 14,25
kruidige vlees • € 14,25
gehakt, salami, spek, ham en kruiden

superkaaspannenkoek • € 14,25
kaas, geitenkaas en brie met tijm en honing

notenpannenkoek • € 13,45
gemengde noten en honing

shoarmapannenkoek • € 13,45

shoarma, geserveerd met sla en knoflooksaus

met gerookte kipfilet, uitgebakken bacon en
mosterdmayonaise

vitaminepannenkoek • € 13,45

salade gerookte zalm ∙ € 15,95

seizoenspannenkoek • € 13,45

met gerookte zalm, olijven, kappertjes, rode ui, ei en
limoen-pepermayonaise

salade chèvre ∙ € 14,95

met lauwwarme geitenkaas, chips van parmaham,
bietjes, zongedroogde tomaten, noten- en pittenmix en
Schoonrewoerdse honing

salade beef Argentina ∙ € 15,95

pittige biefstukpuntjes met gebakken champignons,
paprika en ui

salade carpaccio ∙ € 15,95

geserveerd met vers fruit en poedersuiker
vraag naar de seizoensspecialiteit

zalmpannenkoek • € 14,25

gerookte zalm met kruidenkaas en een frisse salade

Of ga zelf aan de slag met ons beproefde
pannenkoekenbeslag
fles 0,5 liter • € 2,50
fles 1,0 liter • € 4,50

met pesto, zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas,
rucola en pijnboompitten
al onze salades worden geserveerd met brood

VOORGERECHTEN

WARME GERECHTEN

breekbrood met smeersels ∙ € 6,25

saté (180 gr.) ∙ € 15,90
supersaté (300 gr.) ∙ € 19,25

huisgemaakte kruidenboter, aioli en tomatendip

1,0 liter tomatensoep ∙ € 5,00
1,0 liter soep van de dag ∙ € 5,00

van de haas of van kippendij,
geserveerd met dikke frieten of met een witte baguette

carpaccio ∙ € 9,50

met bearnaisesaus, een verse salade en dikke frieten

vraag de bediening naar de soep van de dag

met rucola, zongedroogde tomaatjes, pittenmix,
Parmezaanse kaas en pesto

quiche ∙ € 8,50

quiche met blauwschimmelkaas, peer en amandelen

zalmfilet ∙ € 16,50

Hollandse biefstuk ∙ € 16,50

geserveerd met met dikke frieten
of met zuurdesembrood (wit of meergranen)
en huisgemaakte kruidenboter

www.veerhuys.com  VeerhuysLeerdam  LeerdamVeerhuys

