Lunch
tot 17.00 uur
----------------------------------------------------------------------------▪ Pistolet roombrie uit de oven met gebakken
champignons balsamico siroop
€ 7,75
▪ Waldkorn gezond met ham, kaas, sla,
komkommer, tomaat en ei
€ 6,85
▪ Pistolet huisgemaakte rosbief met
champignon crème
€ 7,75
▪ Italiaanse bol gerookte zalm met heksenkaas,
ei en rucola
€ 8,75
▪ Tonijnsalade op brasbrood met rucola, rode ui
en ei
€ 7,50
▪ Broodje chili chicken met ananas en
cashewnoten
€ 8,75
▪ Tosti ham/ kaas of Tuna Melt v.a.
€ 4,25

▪ Uitsmijter ham en kaas
€ 7,75
▪ Uitsmijter Vaerhóes met huisgemaakte
rosbief, gebakken champignons en spekjes € 9,75
▪ Gebakken champignons op toast met
uitgebakken spekjes en kruidenboter
€ 7,50
▪ 2 rundvleeskroketten met mosterd en brood € 7,75
Met frites en mayonaise i.p.v. brood € 0,50 meerprijs

▪ 2 kalfskroketten, ambachtelijk bereid,
geserveerd op brasbrood met mosterd
€ 9,25
▪ 12- uurtje, een kopje bospaddenstoelensoep,
een sneetje brood met ham- kaas en een
gebakken eitje en een sneetje brood met
een rundvleeskroket en mosterd
€ 10,25

Soepen en borrelhapjes
vanaf 11.30 uur
----------------------------------------------------------------------------▪ Mosterdsoep met spekjes en bosui

€ 5,85

▪ Portie bitterballen (10 st.)

€ 4,65

▪ Fluweelzachte tomatensoep

€ 5,85

▪ Los Limballs (6 st.)

€ 5,95

▪ Runderbouillon met eigen garnituur

€ 5,85

▪ Goulashsoep rijkgevuld

▪ Portie frikandelletjes (10 st.)

€ 5,25

Kl € 5,95

▪ Bittergarnituur gemengd (10 st.)

€ 5,25

Gr € 7,95

▪ Vegetarische loempiaatjes (10 st.)

€ 4,75

€ 5,95

▪ Gefrituurde kaasstengeltjes (8 st.)

€ 6,25

▪ Gefrituurde vlindergarnalen (8 st.)

€ 5,95

▪ Noten melange

€ 1,95

▪ Brood met kruidenboter en tapenade

€ 4,95

▪ Bospaddenstoelensoep

Al onze soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

Diner
vanaf 11.30 uur
-----------------------------------------------------------------------------

▪ Salade ’t Vaerhóes, gebakken kipfilet,
champignons, uitgebakken spekjes en
champignon crème
als maaltijdsalade
▪ Salade gamba’s, gemarineerd in knoflook
en Abc ketjap
als maaltijdsalade
▪ Rundercarpaccio, met rucola,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en
zongedroogde tomaatjes
▪ Salade vis met koude en warme vissoorten
als maaltijdsalade
▪ Salade caprese met mozzarella, tomaten
en verse basilicum
als maaltijdsalade

€ 12,95
€ 15,95
€ 12,50
€ 18,50

€ 12,75
€ 13,50
€ 17,95

▪ Huisgemaakte saté van varkenshaas

€ 17,25

▪ Spareribs, de Vaerhóes klassieker

€ 17,50

▪ Schnitzel met citroen

€ 14,95

▪ Schnitzel met zigeunersaus

€ 15,95

▪ Ossenhaaspuntjes met huisgemaakte
▪ Gebakken zalmfilet met vissaus

€ 18,95

▪ Dagverse vis met Hollandaise saus

€ 20,45

▪ Gebakken gamba’s, met warme

Al onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

€ 21,95

knoflooksaus en peterselie
▪ Pasta gamba’s, met Hollandaise saus en
zongedroogde tomaatjes (met salade)

€ 12,95
€ 15,95

€ 22,95

stroganoffsaus

€ 21,95

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met
frites en gemengde salade, met uitzondering van
de pasta.

Bij drukte vragen wij u om per tafel af te
rekenen. Wanneer u wisselt van tafel,
meld het a.u.b. aan de bediening.

0773734495

