Lunchkaart

(tot 17.00 uur)

Waldkorn gezond met ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei

€ 6,85

Pistolet huisgemaakte rosbief met champignon crème

€ 7,75

Italiaanse bol gerookte zalm, heksenkaas, ei en rucola

€ 8,75

Pistolet brie uit de oven, met gebakken champignons en balsamico siroop

€ 7,75

Tonijnsalade op brasbrood met rucola, rode ui en ei

€ 7,50

Uitsmijter ham en kaas

€ 7,75

Uitsmijter Vaerhóes met huisgemaakte rosbief,

€ 9,75

gebakken champignons en spekjes
Gebakken champignons op toast met uitgebakken spekjes en kruidenboter

€ 7,50

2 rundvleeskroketten met frites en mayonaise

€ 8,25

2 kalfskroketten, ambachtelijk bereid, geserveerd op brasbrood met mosterd

€ 9,25

2 rundvleeskroketten met brood en mosterd

€ 7,75

Tosti ham en kaas

€ 4,25

Tosti Tuna melt met huisgemaakte tonijnsalade, kaas en rucola

€ 5,25

Vaerhóes 12 uurtje, een kopje bospaddenstoelensoep, gevolgd door een sneetje €10,25
brood met ham- kaas en een gebakken eitje en een sneetje brood met een
rundvleeskroket en mosterd
Borrelhapjes (vanaf 11.30 uur)
Los Limballs

( 6 st.)

€ 5,95

Portie bitterballen

(10 st.)

€ 4,65

Portie frikandelletjes

(10 st.)

€ 4,65

Bittergarnituur gemengd

(10 st.)

€ 5,25

Vegetarische loempiaatjes

(10 st.)

€ 4,95

Gefrituurde kaasstengeltjes

( 8 st.)

€ 6,25

Gefrituurde vlindergarnalen

( 8 st.)

€ 5,95

Puntzak friet

€ 2,50

Puntzak huisgemaakte friet

€ 3,50

Brood met kruidenboter en tapenade

€ 4,95

Notenmelange

€ 1,95
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Voorgerechten
Stokbrood met tapenade en kruidenboter

€ 4,95

Salade Vaerhóes met gebakken kipfilet, champignons,

€ 12,95

spekjes en champignon crème
Salade Halloumi, een gegrilde kruidige kaas met perzik en aceto

€ 12,95

balsamico
Salade gamba’s 4 stuks gemarineerd in knoflook en Abc ketjap

€ 12,50

Bonbon van Gravad lachs, gemarineerde zalm met kruiden en zeezout € 12,95
gevuld met zalmsalade en een sausje van mierikswortel
Rundercarpaccio, met rucola, zongedroogde tomaatjes,

€ 12,75

pijnboompitten en Parmezaanse kaas
( Bovenstaande gerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter )
Huisgemaakte soepen
Bospaddenstoelensoep

€ 5,95

Fluweelzachte tomaten soep

€ 5,85

Onze befaamde mosterdsoep met uitgebakken spekjes en bosui

€ 5,85

Rijk gevulde goulashsoep

€ 5,95 gr. € 7,95

Runderbouillon met eigen garnituur

€5,85

( Onze soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter )
Hoofdgerechten vlees
Huisgemaakte saté van varkenshaas (200 gram)
Spare ribs de Vaerhóes klassieker!
Zoervleis op Maastrichtse wijze
Schnitzel geserveerd met een schijfje citroen
Schnitzel met zigeunersaus
Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus
Ossenhaaspuntjes met huisgemaakte stroganoff saus
Rundersukade met kalfsjus en rode kool
( Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites en gemengde salade )

€ 17,25
€ 17,50
€ 17,25
€ 14,95
€ 15,95
€ 19,50
€ 22,95
€ 19,45
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Hoofdgerechten vis
Gebakken zalmfilet met vissaus
€ 18,95
Dagverse vis met Hollandaise saus
€ 20,45
Gebakken gamba’s met warme knoflooksaus en peterselie
€ 21,95
Huisgemaakte pasta met zalmfilet, verse spinazie en spinaziepesto
€ 19,95
( Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites en gemengde salade met uitzondering
van onze pasta )
Maaltijdsalades
Salade ’t Vaerhóes met gebakken kipfilet, champignons,
uitgebakken spekjes en champignon crème
Salade gamba’s ( 8 st. ) gemarineerd in knoflook en Abc ketjap
Salade Halloumi, een gegrilde kruidige kaas met perzik en aceto balsamico

€ 15,95
€ 18,50
€ 15,95

Vegetarische gerechten
Salade Halloumi, een gegrilde kruidige kaas met perzik en aceto balsamico
€ 15,95
Een goed gevulde pasta met diverse groenten en een Hollandaisesaus
€ 15,25
Vegetarische burger, geserveerd met frites en een gemengde salade
€ 14,95
(Wanneer u allergieën of speciale dieetwensen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de
bediening)
3- gangen menu
Een wekelijks gevarieerd 3- gangen menu
Keuze uit een voorgerecht, hoofdgerecht, dessert

€ 25,95

4- gangen menu
Een wekelijks gevarieerd 4- gangen menu
Keuze uit een voorgerecht, soepje, hoofdgerecht, dessert

€ 29,95

Op een steenworp afstand van ’t Vaerhóes ligt de botanische tuin Jochumhof.
Voor een feest, reünie, trouwerij, uitvaart of vergadering bent u ook hier van harte welkom.
Bekijk de verschillende mogelijkheden op www.jochumhof.nl of bel met 077-3210012.
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