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

Thin bread met roomkaas, gerookte zalm, gamba’s en wakame

€ 8,75

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

€ 7,75

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 frites en mayonaise

€ 8,25

2 kalfskroketten, ambachtelijk bereid, geserveerd op brasbrood met mosterd

€ 9,25

2 rundvleeskroketten met brood en mosterd

€ 7,75

Surf en turf, Kellenaers garnalenkroket en kalfskroket op brasbrood

€ 9,95

Tosti ham en kaas op maisbrood

€ 4,25

Tosti brie, gerookte zalm en pesto op maisbrood

€ 7,25

Tosti reypenaar met serranoham op maisbrood

€ 7,25

Vaerhóes 12 uurtje, een kopje bospaddenstoelensoep, met een sneetje
brood met ham- kaas en een gebakken eitje en een sneetje brood met een
rundvleeskroket en mosterd

€10,25

Speciaal voor onze kleintjes
Bij elk kindergerecht krijg je een munt. Wanneer je deze inlevert aan de bar,
mag je een leuke verrassing uitzoeken

Kindersoepje (½ kopje) paprika-tomaat of runderbouillon

€ 2,75

Kindergerecht

€ 6,75

Keuze uit: frikandel, kroket of kipnuggets met frietjes,
mayonaise en appelmoes
Kindergerecht

€ 8,75

Keuze uit: spareribs, saté, schnitzel of dagverse vis, met frietjes,
mayonaise en appelmoes
Kinderpannenkoek naturel

€ 4,50

Extra ingrediënt

€ 0,50

Wanneer u een pannenkoek met een extra ingrediënt wenst,
kunt u dit kenbaar maken bij de bediening)

Kinderijsje in een stoere beker om mee naar huis te nemen

€ 3,25

(1 bol vanille en 1 bol aardbeien ijs)

Voorgerechten
Stokbrood met tapenade en kruidenboter

€ 4,95

Salade Vaerhóes met gebakken kipfilet, champignons,
spekjes en champignon crème

€ 12,95

Bruschetta met tomaten tapenade

€ 9,95

Bruschetta met lauwwarme geitenkaas, honing en walnoten

€ 9,95

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

€ 12,50

Rundercarpaccio, met rucola, zongedroogde tomaatjes,

€ 12,75

pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Salade ossenhaas op Oosterse wijze
( Bovenstaande gerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter )

€ 15,95

Huisgemaakte soepen
Bospaddenstoelensoep

€ 5,95

Paprika tomaten soep met bosui

€ 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 met kroepoek
Spareribs de Vaerhoes klassieker!
Schnitzel geserveerd met een schijfje citroen
Schnitzel met zigeunersaus
Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus
Ossenhaaspuntjes met stroganoffsaus
Rundersukade met kalfsjus, rode kool en paddenstoelen

€ 17,25
€ 17,50
€ 14,95
€ 15,95
€ 19,50
€ 22,95
€ 19,45

( Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites of wedges )

Hoofdgerechten vis
Heerlijke malse sliptongetjes, in boter gebakken en afgeblust met citroen
geserveerd met een remoulade saus
Dagverse vis met Hollandaise saus
Huisgemaakte pasta met gamba’s en een romige vissaus
Gamba’s gebakken in een romige tomatensaus met paprika en een vleugje
rode peper, geserveerd met rijst

€ 21,95
€ 20,45
€ 21,95
€ 19,95

( Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites of wedges, 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 gekarameliseerde geitenkaas, met appel en walnoot
Salade ossenhaas op Oosterse wijze (200gr)
Vegetarische gerechten
Een goed gevulde pasta met diverse groenten en een Hollandaisesaus
Bruschetta met tomaten tapenade en een gemengde salade
Bruschetta met lauwwarme geitenkaas, honing en walnoten
geserveerd met een salade

€ 15,95
€ 18,50
€ 15,95
€ 19,95

€ 15,25
€ 15,25
€ 15,25

(Wanneer u allergieën of speciale dieetwensen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de bediening)
(Als extra bijlagen te bestellen)
Warme groenten klein
`
Warme groenten groot
Huisgemaakte verse frites bij een hoofdgerecht
Losse verse huisgemaakte frites

€ 4,25
€ 6,25
€ 2,25
€ 3,50

(

Voor onze snoepers
Dame Blanche, vanilleroomijs met chocolade saus en slagroom

€ 4,95

Coupe notenparade, chocolade ijs, vanille ijs en mokka ijs
met karamelsaus, slagroom en diverse nootjes

€ 5,75

Kaasplankje met bijpassend brood en appelstroop

€ 7,95

Ijsparfait van de week

€ 5,75

Jungle ijs in een stoere beker om mee naar huis te nemen

€ 3,25

1 bol vanille en een bol aardbeien ijs)

Speciale koffie
French coffee, koffie met Grand Marnier en slagroom

€ 5,95

Italian coffee, koffie met Amaretto en slagroom

€ 5,95

Irish coffee, koffie met Ierse Whiskey en slagroom

€ 5,95

Spanish coffee, koffie met Tia Maria en slagroom

€ 5,95

Warme chocolademelk met Baileys en slagroom

€ 5,95

