
‘T VEERHUIS TIPT

SLOEPVERHUUR
In de zomer lekker varen op de Maasplassen? 
Denk dan eens aan ons voordat je een boot 
gaat kopen! www.sloephuren-limburg.nl
Tip: ook leuk als bedrijfsuitje.

BIER-, WIJN- OF 
KOFFIEPROEVERIJ
Ben je op zoek naar een leuk uitje 
voor je collega’s of teamgenoten? Op 
verzoek organiseren we bier-, wijn- en 
koffieproeverijen/workshops. Eventueel 
verzorgd met een lunch of diner na afloop. 

ZUIDERLUCHT
Elke maand cultureel nieuws uit Limburg 
en de Euregio. Gratis mee te nemen uit het 
restaurant. www.zuiderlucht.eu

VERGADERINGEN  
& FEESTEN
Café-restaurant ’t Veerhuis biedt de zakelijke 
en particuliere gasten de mogelijkheid 
tot vergaderingen, feestjes en partijen op 
maat. Ons gezellige bruin café, restaurant 
en terras lenen zich perfect voor een 
borrel, vergadering, trouwerij of koffietafel. 
Informeer gerust naar alle mogelijkheden. 

Polstraat 1  |  6019 BL Wessem  |  T 0475 215926  |  info@veerhuiswessem.nl  |  reserveren: 06 1243 7536  |  reserveren@veerhuiswessem.nl  |  www.veerhuiswessem.nl
Onze keuken is geopend van woensdag tot en met zondag van 17.30 uur tot 21.00 uur

ARRANGEMENTEN OP MAAT
Ook met grotere gezelschappen kunt u bij 
ons terecht. In overleg met u verzorgen wij 
arrangementen op maat in café, restaurant of 
op het terras. 

‘t Veerhuis is een ontmoetingsplek voor iedereen bij wie sfeer en 
ontspanning centraal staan. Wij werken bij voorkeur met producten 
uit onze eigen Maasstreek, houden ons aan het ritme van de 
seizoenen en waar mogelijk gebruiken wij biologische producten of 
kruiden uit onze eigen kruidentuin.
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Regelmatig organiseren we leuke/
interessante activiteiten zoals bijvoorbeeld 
bierproeverijen, wildplukwandelingen, 
wijn&spijs diners, wijnproeverijen, barista 
workshops of live muziek. 

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld 
je dan aan voor onze nieuwsbrief via de 
website www.veerhuiswessem.nl en/of like 
onze Facebookpagina, zodat je niks van dit 
alles kunt missen.

MOODER MAAS

Es eine sjlingerende struim door ós Limburg,
Deit deens es opvang en aafveur,
In de kringloup van water,
Veur rotsooi in kwiet te kènne,
Veur euver te varen en veur de vösje,

Te spele en te sjpettere,
Óm verleef euver oet te kieke biej zónsóngergank,
Dien probleme hear te brenge es ste ut neet mjë zuus zitte,
Brungk luuj same en zörg veur sjeiing,
Brungk gelök en soms verdreet,

Ós Maas,
Soms, es ein prachtig zilvere sjitterend lint,
En soms es ‘t sjtink en ruuk,
Veer make dien water weer zuverder,
Versére dien bainje mit nog mjë blome en sjtruuk,

Vaderland Limburg
Geboare oet mooder Maas,
Dich geufs ós ein thoes,
Ein plekske op deze eard,
V’r wone de’r biej en som midde d’rin,
Mooder Maas is ós leave.

Jo Kostons

VERGADEREN 
& BORRELEN 

AAN DE MAAS

SLOEPVERHUUR&
WANDEL + FIETS ARRANGEMENTEN

OP ‘ T LEVEN

Een aantrekkelijke kaart. gerechten die recht 
uit het hart komen. Puur van smaak. Wars van 
pretenties.

Meer dan 120 speciale bieren. Mediterrane 
wijnen. Met zorg gekozen koffie en thee van 
Blanche dael.

Een aangename ambiance. Net een tikkeltje 
anders. Met oog voor detail en tot in de 
puntjes verzorgd.

Een uitzicht dan verandert met de seizoenen. 
Inspirerend. Ongepolijst. En alstijd in 
beweging.

Bij ‘t Veerhuis wordt leven gevierd. 
Voel je welkom.

ONZE ACTIVITEITEN



VOOR DE KIDS

Ook voor de jongste eters kookt onze kok 
met veel liefde en plezier iets lekkers! Bijna 
alle gerechten uit deze krant zijn in een 
kinderversie (kleine portie) te bestellen en 
natuurlijk houden we rekening met speciale 
wensen.

SURPRISE MENU 
‘T VEERHUIS

Laat je verrassen door wat onze chef 
naast de gewone kaart te bieden heeft!

3 GANGEN  33,50

4 GANGEN  39,50

5 GANGEN  45,50

Is er iets dat je niet lust, wilt of mag 
eten? Geef dit aan ons door, dan 
houden we hier rekening mee. 

VOORGERECHTEN
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NAGERECHTEN

Chocolade-notentaart
met schuim/ confit van gember en 
gezouten karamelijs 
Biertip: Stoute Gijt
Wijntip: Osborn Pedro Xemines Cherry

Kardemom mouse 
met chutney van ananas en dragon, 
specerijengelei en Hugo sorbet
Biertip: White Mamba
Wijntip: Astoria Moscato
      
Venkel en bleekselder
zoet gemarineerd met yoghurtijs en 
siroop van rode wijn 
Biertip: ‘t IJ IJwit 
Wijntip: Vino e Visciole
     
Verrassing 
laat u verrassen door het dessert van het 
wisselende menu   

Combinatie van desserts 

Kaas 
diverse kazen van ’t Keesheukske in 
Roermond met venkelbrood en kruutje 
Biertip: Kasteelbier Cuvee
Wijntip: saint-Jean alchimiste

KOFFIE & THEE

Caffé Lungo

Espresso

Dubbele espresso

Cappuccino

Café latte | Latte machiatto

Thee: Daels Droum | Rooibos | Earl  
Grey Ceylon | Sencha Green Lemon | 
Delight

FRISDRANK
Coca Cola | Coca Cola light | Fanta
Sprite | Kinley Tonic | Kinley  
Bitterlemon | Cassis 

Lipton ice tea | Lipton ice tea green
Rivella

Acqua Panna (plat)
San Pellegrino (bruis)

Fles Acqua Panna 750 ml (plat)
Fles San Pellegrino 750 ml (bruis)

Karaf tafelwater met ijs en rozemarijn 
en sinaasappel

Minute Maid appelsap / jus d’ orange

HOOFDGERECHTEN

Omdat wij niet van verspilling houden, 
geven we niet standaard frietjes en 

salades bij onze gerechten. Wil je dit 
wel? Geen enkel probleem, vraag dit 

even bij de bestelling en je krijgt het er 
kostenloos bij!

Zeetong 
á la meunière gebakken met 
kreeftensaus salade en frieten  
Biertip: Duvel
Wijntip: Toro d’Oro Chardonnay 
Reserva

Gebakken Schelvis
met Lardo Di Collanata, stamppotje 
rucola, prei salsa verde en antiboise
Biertip: Adriaan wit
Wijntip: Pecorino Velenosi

Diamanthaas en gamba 
met risotto, prei, gel en zoet/zuur van 
tomaat met kreeftensaus en truffeljus
Biertip: Gouverneur Tripel
Wijntip: Caranto Pinot Noir

Varkenslende en wang
met rinse lavendelsaus, gratin 
van aardappel en appel, zomers 
gemarineerde rode kool
Biertip: Bloesem Blond
Wijntip: Casa Ermelinda Tinto

Kalfsentrecôte  gegrild  
met dragonsaus, Alkmaarse Gort 
met tomaat en oude kaas, Dauphine 
aardappel
Biertip: Kwaremont
Wijntip: Negro Amaro Salento 

Piepkuiken 
als hammetje gevuld met eendenlever, 
aardappelmousseline met notensla, 
spitskool, ingelegde cerise tomaatjes en 
truffelsaus
Biertip: Tongerlo bruin
Wijntip: Pecorino Velenosi

Ragout van groene asperge
met aardappel-kruiden wafel, krokante 
venkel en een saus van gerookte 
aubergine
Biertip: ‘t IJ Columbus
Wijntip: Malvasia di Salento

WIJNEN

BIEREN &
SPECIAALBIEREN

BIEREN VAN ’T VAT 

Alfa, ‘t beer van Limburg

Tongerlo Blond / Bruin

Gouverneur Speciale 140

Seizoenstap
het personeel vertelt graag  
welk bier dit seizoen van ‘t vat is.

Bier van de maand
vraag het personeel wat we  
deze maand te bieden hebben.

BIEREN UIT DE FLES
Vraag naar onze bierkaart.

Gebakken Coquilles 
met gelakt buikspek, gerookte room, 
parelcouscous en kreeften couillis
Biertip: Vedett Extra White
Wijntip: Toro d’oro Chardonnay Reserva

Makreelfilet 
met salade van rode linzen, spinazie 
en rucola, samen met schuim van en 
ingelegde tomaat 
Biertip: Gember Goud, gebrouwen door 
vrouwen
Wijntip: Les Jamelles Viognier

Gemarineerd Lam 
op oosterse salade van noodles en 
groenten, Sesam- mayonaise en 
gebrande babymaïs
Biertip: Tongerlo Blond
Wijntip: Malvasia di Salento

Steak tartaar 
met 65 graden eidooier, hazelnoot, 
ingelegde groenten en truffelcréme 
Biertip: La Chouffe
Wijntip: Selbach Oster Weissburgunder

Loempia van Val Dieu,  
peer, paddenstoelen en hazelnoot met 
vijgen, salade van ratatouille en Quinoa
Biertip: Gouverneur Spec. 140
Wijntip: Caranto Pinot Noir

SOEPEN

Bisque
Soep van kreeft en krab met tartaar van 
gamba, zoet/zuur van prei en groene 
kruiden
Biertip: ‘t IJ IJwit
Wijntip: Toro d’oro chardonnay reserva

Madrileense runderbouillon
Getomateerde runderbouillon met 
tomaat, rundvlees en groene kruiden 
Biertip: Orval

APERITIEF
Zie aperitiefkaartje 

WIT 

Huiswijn 

Les Jamelles Viognier 
Frankrijk, Languedoc, perzik, banaan, 
lavendel, acacia, beetje honing. Rond, fris, 
zuur, fijn

Pecorino Velenosi
Italië, Marken, honing, citrus, kruidig

Selbach oster. Weissburgunder
Duitsland, Zeltingen- Rachtig,  
heerlijk frisse bleekgele pinot blanc. Fris 
zuur, appel, bloemen en peper, mineralen, 
fruitig en heel licht bitter

Uno | due | Cinque malvasia di 
Salento 
100% Malvasia, Italië, Puglia
Intense goud geel. heel aromatisch en 
fruitig. Levendig glas wijn

Toro d’Oro chardonnay reserve
Chili, Maule Valley, 100% chardonnay
Strogeel met gouden accenten. Een frisse 
wijn. geurige vanille en amandel bloesem 
en een rond mondgevoel. Tonen van citrus 
en ananas met een lange afdronk. 

Glas | Fles

3,90 | 19,50

4,40 | 21,00

 

5,60 | 26,50

6,50 | 28,50

5,90 | 26,50

4,90 | 22,50

Glas | Fles

3,90 | 19,50

4,00 | 20,00

5,20 | 25,50

4,70 | 22,50

4,20 | 20,00

6,20 | 27,50

ROOD 

Huiswijn 
 
Les Jamelles Merlot 
Frankrijk, Languedoc, zwart fruit, turf 
kaneel en tijm

Caranto Pinot Noir
Veneto, Italië, aardbei, framboos en jam

Casa Ermelinda Tinto 
Casteleo, Touriga, Syrah, Cabernet. 
Portugal, Setubal, Kruidig, zachte tannines, 
vanille en donker fruit.

Negroamaro Salento
Puglia, Italië, pruim, kers, cacao, vanille, 
volle tannines en licht kruidig.

Chateau saint-Jean d’Aumières 
l’Alchemiste
Syrah, Grenache noir, Carignan. Frankrijk. 
(Larzac, languedoc). Prachtig donker diep 

robijnrood. Vanille, brioche, gekonfijt 
rood fruit en zelfs kokos! In de lange 
afdronk komen ook zoethout, mentor en 
en de rijke tannines naar voren. Heerlijk 
spannend glas wijn.

ROSE
Les Jamelles Cincault
Fris, klein rood fruit, mineralen

DESSERTWIJN

Visciole Querciantica 
Zoet, bramen, wilde bessen, vol, pruimen, 
jam

Astoria Moscato di Sicilia
Sinaasappel, mandarijn, honing, zoet, vol 
en sappig

Astoria Moscato, Fashion Vicim
Sinaasappel, mandarijn, honing, zoet, vol 
en sappig
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Groepen vanaf 8 personen adviseren 
wij het menu van te voren met ons te 

bespreken. Dit zorgt voor een vlot verloop 
van jullie diner, maar ook voor andere 

gasten, of kies voor ons surprise menu!

Heb je een voedselintollerantie of 
allergie? Laat het ons even weten, dan 

houden we daar rekening mee.


