Pasen
ZONDAG 1 APRIL 2018

Menu ‘t Veer

(Steeds verkrijgbaar)

OP PAASZONDAG SERVEREN WIJ ‘S MIDDAGS
ENKEL ONS MEERKEUZE MENU ’T VEER. (ZIE PAGINA HIERVOOR)

Aperitief Kirr Royal met hapje.

AFHAAL PAASMENU À 30 EURO

VOORGERECHT KEUZE UIT:
Scampi’s gegratineerd in een duivels currysausje.

Assortiment van drie ovenhapjes

Huisgemaakte garnaalkroketten met slaatje (+ 3 €)

Aspergeroomsoepje

Rundscarpaccio met Parmezaan.

Trio van zalm, Sint-Jacobsvruchten en scampi’s
in een Maredsouscrème-saus,
knapperige groentenmengeling en puree aardappelen.

Huisgemaakte Breydelhamkroketten met pickles crème.
HOOFDGERECHT KEUZE UIT:
Cote à l’os met mixed slaatje en verse frietjes
saus naar keuze champignon-, peper-, béarnaise of roquefort
Lamsbrochette met stukjes courgette en tomaat,
mosterdsausje en naar keuze gratin aardappelen of frietjes.
Gebakken zalmfilet met groentensliertjes
in een licht mosterdsausje. Opgediend met frietjes.
DESSERT KEUZE UIT:
Dame blanche met warme chocoladesaus
Irish coffee
Menu: 45,00 euro per persoon
Menu met wijnen inbegrepen: 60,00 euro

✄

Nieuwjaarsbon
Om te klinken op 2018 schenken wij je
graag 2 gratis aperitieven.
U heeft de keuze uit onze acoholvrije coctail
‘Red forest’ of onze gin-cocktail ‘Lime ’n Gin’.

Enkel bij afgifte van deze bon en min besteding van 50 euro.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Geldig van 1 januari tem 28 februari 2018.

Chocoladetaartje

AFHAAL PAASBUFFET À 30 EURO
VOLLEDIG AFGEWERKT VIS-EN VLEESBUFFET OM HEERLIJK
MET JE GELIEFDE TE GENIETEN VAN:
Gepocheerde zalm belle vue, gerookte zalm,
vispastei, tomaat garnaal, gemarineerde scampi’s,
gerookte ham, pastei met ajuinconfituur
en terrine van eendelever met verse vruchten.
BIJHOREND: aardappelsla, pastasalade,
witloofsalade met rozijntjes, rode kool met appel,
wortel-seldersalade, mayonaise en cocktailsaus.
Afhaalmenu en buffet zijn verkrijgbaar
vanaf vrijdag 30/3 tem maandag 2/4.
Bestellen kan tot uiterlijk 29/3.

Flairpocket
HAAST JE OP 6 FEBRUARI 2018
NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE BOEKENWINKEL
EN HAAL JOUW FLAIR
MET DAARIN DE FLAIRPOCKET 3 GANGENMENU
AAN 49 EURO VOOR 2 PERSONEN.

A Volonté actie
GELDIG IEDERE VRIJDAGAVOND EN ZONDAGAVOND
VAN DE MAANDEN JANUARI TOT MAART.

TIJDENS DE WINTERMAANDEN ETEN WE
GRAAG NOGAL EENS LEKKER EN VEEL….
VANDAAR ONZE À VOLONTÉ ACTIE!

SCAMPI’S À VOLONTÉ: 29 EURO
Wij voorzien 3 verschillende bereidingen:
scampi ’t Veer in een pittig currysausje gegratineerd,
in lookboter en l’amoricaine (getomateerd schaaldierensausje).
Wij serveren eerst de drie soorten in kleine portie.
Nadien kiest U welke U het liefste eet .
Wij serveren de scampi’s met slaatje en frietjes.

VLEESBROCHETTES À VOLONTÉ: 27 EURO
Gemarineerde mixed brochettes met rundsvlees,
lam, kip en chipolata.
Geserveerd met mixed slaatje, verse frietjes
en saus naar keuze (peper- champignon- béarnaise,
Roquefort-, mosterd- of hofmeesterboter)
U eet zoveel brochetjes zoals U zelf wenst.

Facebook Actie
Kom je binnenkort eten in ’t Veer?
LIKE DAN ZEKER ONZE FACEBOOKPAGINA:
restaurant ’t veer en schrijf een leuke quote
of plaats leuke foto van jouw bezoekje en misschien
win jij wel een genietersbon ter waarde van 50 euro.
Iedere maand verloten wij 2 bonnen
uit alle geregistreerden van die maand.
Wij verloten op 31 jan, 28 feb en 31 maart.

BISTRO ‘T VEER
BERCHEMWEG 191 | 9700 OUDENAARDE | TEL. 055 30 25
DONDERDAG GESLOTEN | ZONDAG DOORLOPEND OPEN
MA TOT ZA 11U30 - 15U00 EN 18U00 - 22U00
WWW.TVEER.BE | INFO@TVEER.BE
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Express lunch’s

SUGGESTIE APRIL
ASPERGES
GANS DE MAAND APRIL KAN U BIJ ONS
GENIETEN VAN ONZE BELGISCHE WITTE ASPERGERS.

Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 8 januari tem 2 februari 2018. Niet op zat.- en zondag.
Romig soepje afgewerkt met ricotta en pompoenpitten.
Duo van zalm en scampi met aardappel
in papillot met kruidenroom

Voorjaarstoppers

VOORGERECHTEN:
Aspergeroomsoepje voorzien van knapperige
crostini met groene asperges en Parmezaan
Asperges op z’n Vlaams (ei-kruiden-boter)

9 euro
17 euro

20,00 euro

SUGGESTIE JANUARI
SPEENVARKEN:
Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 5 februari tem 2 maart 2018. Niet op zat.- en zondag.
Gegrilde tomaten
met oregano en buffelmozarella.

Heerlijk sappig traag gegaard speenvarken
met Szechuanpeper
en gratin marguerita aardappelen.

Buikspek en ragout van aardappelen
met Gandaham, Comté , spruitjes en peterseliewortel.

26 euro

20,00 euro

SUGGESTIE FEBRUARI

Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 5 maart tem 30 maart 2018. Niet op zat.- en zondag.
Mousse van gerookte makreel
met salsa van Granny Smith, venkel en rode biet.
In de oven gebraden piepkuiken
met pittige chilimarinade, appelmoes en verse frietjes.

GRIETFILET:

HOOFDGERECHTEN:
Asperge-kokoscurry met gebakken scampi’s
en snippers gerookte zalm op een bedje van
‘al dente‘ gekookte fettucini.
Filet van forel op dille-aspergeroom
met gekleurde pasta.

Voorgerecht:
Krokant beursje van scampi’s met duivels currysausje.

28 euro

Tussendoortje:
Sorbet van limoen of ijsgekoelde limoncello

Gegrilde zalmmoot met champagne-mosterdsaus,
asperge-wortelragout en puree aardappelen. 28 euro
Filet van konijn met gebakken spekjes
op een bedje van asperges en puree aardappelen
28 euro
Stoofpotje van kalfszwezerik, kalfshals en tong
met asperges, mosterd uit Thierentijn en rösti’s.
28 euro

Enkel geldig op 14/2. Bestellen kan tot uiterlijk 12 februari.

29 EURO

ROMANTIC ROYAL’ à 30 euro

Komkommerbalkjes met 3 verschilllende visgarnituren.
Tongfilet met een sausje van wortels
en citroen met torentje van puree met prei.
20,00 euro

VARKENSWANG:
Varkenswang met langoustines,
Spaanse ham,
gestoofde slaharten
en kruimig gebakken aardappels
28 euro

Apero:
Sweet dreams coctail
op basis van gin met duo van ovenhapjes.

26 euro

Grietfilet met spaghetti van prei,
courgetten en wortel,
gebakken rode rijst
en schaaldierenjus.

SUGGESTIE MAART

ONS MENU IS VERKRIJGBAAR
VANAF 10 FEBRUARI TEM 18 FEBRUARI.
OP WOENSDAGAVOND 14 FEBRUARI SERVEREN WE
UITSLUITEND ONDERSTAAND MENU

Soepje:
Zalmfluweelsoepje

AFHAAL VALENTIJNBUFFET

20,00 euro

Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 3 april tem 4 mei 2018. Niet op zat.- en zondag.

Valentijn

VOLLEDIG AFGEWERKT VIS-EN VLEESBUFFET
OM HEERLIJK MET JE GELIEFDE TE GENIETEN VAN:
Gepocheerde zalm belle vue, gerookte zalm, vispastei,
tomaat garnaal, gemarineerde scampi’s,
gerookte ham, pastei met ajuinconfituur
en terrine van eendelever met verse vruchten.
BIJHOREND:
aardappelsla, pastasalade, witloofsalade met rozijntjes,
rode kool met appel ,wortel-seldersalade,
mayonaise en cocktailsaus.

Hoofdgerecht:
Grietfilet met spaghetti van prei, courgetten en wortel,
gebakken rode rijst en schaaldierenjus
Of
Buikspek en ragout van aardappelen met Gandaham,
Comté , spruitjes en peterseliewortel
Dessert:
Chocoladetaartje met krokantje van mango
Menu : 50 euro
Menu all-in: wijnen-bieren-frisdranken
tot aan het dessert: 65 euro

AFHAAL VALENTIJNMENU
Enkel geldig op 10/2 tem 18/2.
Bestellen kan tot uiterlijk 2 dagen voordien.

Valentijnmenu: “HOT ROMANTIC” à 40 euro
3 Mini vidéetjes gevuld
met kaas- Breydelham-tomaat-chorizo
Zalmfluweelsoepje
Gegrilde scampi’s in pittig curry-sausje
Stoofpotje van eend zoetzuur met amandelkroketjes
Chocoladetaartje

