DINER & BORREL
Van 17:00u tot 21:30u

deze gerechten zijn vegetarisch of vegetarisch mogelijk

Voorgerechten
Tomatensoep, met croutons, soepballetjes en vers brood
Seizoenssoep, wisselende soep en brood
Carpaccio, rundercarpaccio met truffelmayo, Parmezaan & rucola
Gamba’s,

euro

5,50
wisselend
11,50
13,50

Maaltijdsalades
Pastasalade, met kip, spek, paprika, sla en yoghurtdressing
Gamba, met cherrytomaat, paprika, sla en brood
Geitenkaas, met peer, rucola, walnoten, honing en brood

14,50
18,00
15,50

Warme gerechten
Cheeseburger classic, 100% rund, cheddar, augurk, bacon en oerfriet
Veganburger, rucola, tomaat, BBQ saus en oerfriet
Varkenshaas saté (225g), met satésaus, atjar, gebakken uitjes en oerfriet
Fish&chips, gepaneerde verse vis met remouladesaus en oerfriet
Steak bavette 600g, to share met oerfriet, chimichurri en salade
Zoervleisj, Limburgs zuurvlees met salade en oerfriet
Nacho speciaal, met gekruide gehaktsaus, guacamole, cheddar, aioli en jalapeños

17,50
17,50
18,50
19,50
42,50
16,50
14,50

DINER
TERRASKAART

Wij serveren
uitsluitend vers

KOFFIES & THEE
VAN BLANCHE DAEL

VOOR
BIJ DE
BORREL

een geurig aroma en een volle aangename smaak.
euro

Borrelhapjes met # zijn tot 22:30u te bestellen

Polstraat 1, 6019 BL, Wessem
T 0475 215926
info@veerhuiswessem.nl

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
Mozzarellasticks, 6 stuks met
ketchup
Vegan snackmix, 9 stuks bitterballen
van pompoen, spinazie en biet
Broodplankje#, met gemarineerde
olijven en kruidenboter
Borrelplank ’t Veerhuis#, een
assortiment van kaas, vlees, brood,
nootjes en vijgenjam
#, oerfriet met
truffelmayonaise en Parmezaan
Chorizokroketjes#, met limoenmayo

Het duurt iets
langer, maar uw
wachten wordt
beloond!

7,00
11,50
21,50
10,50
6,50
8,00

2,50

Mestreechter mocca
2,50
Ristretto (espresso)
Donker gebrand en met de hand van
de meester gezet
2,90
Espresso macchiato
Ristretto met een vlekje
opgeschuimde melk
3,50
Espresso dubbel
3,10
Cappuccino
Mmm…
3,90
Cappuccino ‘t Veerhuis
Extra pittig voor de
echte liefhebber
Latte macchiato
Melk met een klein beetje espresso

5,50
5,50

2,50

Frozen Cappuccino

4,90

3,90
3,90

Special Latte by Mathieu Teisseire
4,60
Latte Machiatto met de smaak;
salty caramel, hazelnoot of vanille

4,10

5,50
22,50

euro

Thee van Blanche Dael
Ceylon, Delight, Droum,
Earl Grey, Rooibos, Sencha
Green Lemon, diverse smaken
Verse muntthee
Verse gemberthee

4,10
2,90
3,20

Caffeïnevrije cappuccino
De enige echte

3,20

familiebedrijf uit 1878 in de binnenstad van
Maastricht. Bij Blanche Dael draait alles
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

