
LUNCH & BORREL
Van 11:00u tot 16:00u

Koude gerechten
Huisgemaakte eiersalade, geserveerd op oerbrood met cornichons en rucola  
Broodje rundercarpaccio, met huisgemaakte truffelmayo, truffel chips, 
pijnboompitten en rucola
Huisgemaakte hummus, geserveerd op oerbrood met geitenkaas en gegrilde 
paprika  
Broodje gezond, met ham, kaas, komkommer, ei, tomaat en verse sla   
Sandwich ‘t Veerhuis, geserveerd op oerbrood met rosbief, ei, komkommer, 
tomaat en bacon

Warme gerechten
Croque monsieur, dikke tosti met ham, kaas en ketchup     
Franse croque, dikke tosti met brie, bacon, honing en rucola    
Panini cubano, met gemarineerde varkensschouder, ham, kaas, augurk en 
mosterd
Panini tuna melt, met huisgemaakte tonijnsalade, cheddar, olijf en  
zongedroogde tomaat
2 Bourgondiër kroketten, geserveerd op oerbrood met mosterd en salade 
Omelet, met tomaat en kaas       
Hamburger classic, 100% rundvlees, gruyère, augurk, bacon en saus  
Varkenshaas saté (150g), met brood, satésaus, zoetzuur en gebakken uitjes

Soep
Soep van de dag, met vers brood  
Oosterse maaltijdsoep, met kip, kokos, noodles, bosui en shiitake

Maaltijdsalades
Caesar, met kip, ei, ui, parmezaan, croutons, spek en ansjovis  
Zwaardvis tataki, met appel, Aziatische dressing en sesam
Panzanella, met brood, tomaten en basilicum      
Geitenkaas, met spek, rucola en walnoten  
Alle salades worden standaard geserveerd met brood   
 
Special
Lunchplankje bestaande uit: tosti punt, oerbrood met een variatie  
van beleg, soepje.
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 deze gerechten zijn vegetarisch of vegetarisch mogelijk

Bitterballen, 8 stuks met mosterd  
Bittergarnituur, 16 gemengde mini 
snacks met mayo en chilisaus 
Bittergarnituur XL, 32 gemengde 
mini snacks met mayo en chilisaus
Nacho’s, met guacamole, cheddar, 
jalapeño, tomaat en aioli 
Vegan snackmix, 9 stuks bitterballen 
van pompoen, spinazie en biet 
Knoflookbrood #, met gemarineerde 
olijven en tapenade   
Borrel plank ’t Veerhuis #, een 
assortiment van kaas, vlees, snacks, 
brood, nootjes en olijven
Schaaltje konings olijven (100g), 
gemarineerd

VOOR 
BIJ DE  
BORREL

Supplementen
Oerfriet
Groene salade   
Gepofte aardappel   
Mandje brood met boter  
Wedges 

# te bestellen tot 22.00u 
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Polstraat 1, 6019 BL, Wessem 
T 0475 215926 
info@veerhuiswessem.nl 
 
reserveren@veerhuiswessem.nl 
www.veerhuiswessem.nl
www.sloephuren-limburg.nl

wifi code: veerhuiswessem
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KOFFIES & THEE
VAN BLANCHE DAEL
De koffie van Blanche Dael wordt gekenmerkt door  
een geurig aroma en een volle aangename smaak.

Koffie 
Mestreechter mocca
Ristretto (espresso) 
Donker gebrand en met de hand van 
de meester gezet
Espresso macchiato 
Ristretto met een vlekje 
opgeschuimde melk
Espresso dubbel 
Cappuccino 
Mmm…
Cappuccino ‘t Veerhuis 
Extra pittig voor de 
echte liefhebber
Caffè latte (koffie verkeerd)
Koffie met warme melk
Latte macchiato 
Met espresso bevlekte melk
Décafé 
Caffeïnevrije koffie
Décafé cappuccino
Caffeïnevrije cappuccino

Warme chocolademelk 
De enige echte
Thee van Blanche Dael
Ceylon, Delight, Droum, 
Earl Grey, Rooibos, Sencha 
Green Lemon, diverse smaken

Verse muntthee 
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Wij serveren 
uitsluitend vers 
gemalen koffie. 
Het duurt iets 

langer, maar uw 
wachten wordt 

beloond!

De koffie die in ’t Veerhuis wordt geserveerd, 
komt van koffiebranderij Blanche Dael, een 
familiebedrijf uit 1878 in de binnenstad van 
Maastricht. Bij Blanche Dael draait alles 
om vakmanschap en smaak. De koffie van 
Blanche Dael wordt gekenmerkt door een 
geurig aroma en een volle aangename 
smaak. Mocht u een keer in Maastricht zijn, 
loop eens binnen bij Wolfstraat 28. Grote 
kans dat u daar een van de koffiebranders 
aan het werk ziet. Veel koffiegenoegen!

LUNCH 
TERRASKAART


