Juni
Babykreeftenfestival

Menu ‘t Veer

Wij bieden U 4 verschillende kreeftenbereidingen
aan als hoofdgerecht.
U kiest 1 soort met bijhorend naar keuze:
verse frietjes, brood, pasta of rijst.

Mosselen

(Steeds verkrijgbaar)
Babykreeft ’t Veer (met hemelse kruidenboter)
Aperitief Kirr Royal met hapje.

Thermidor (kaas-mosterdsausje)

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

Belle vue (koud met slaatje, eitje en cocktailsaus)

Huisgemaakte garnaalkroketten met slaatje (+ 3 €)

29 euro per persoon

À la nage: met heel veel lentegroentjes

Rundscarpaccio met Parmezaan.

Juli - Augustus

Huisgemaakte Breydelhamkroketten met pickles crème.

Wij serveren onze 2 zomertoppers gans de zomer lang.

HOOFDGERECHT KEUZE UIT:
Cote à l’os met mixed slaatje en verse frietjes
saus naar keuze champignon-, peper-, béarnaise of roquefort

ZOMERS VISBORD À 32 EURO:

Lamskroontje met licht mosterdsausje,
mixed slaatje en gratin aardappelen (+ 4 €)
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

Heerlijk visbord met tomaat gevuld
met grijze Noordzeegarnalen, gerookte zalm met ui,
gemarineerde scampi’s, gepocheerde zalm belle vue,
perzikje gevuld met tonijnsla.
Afgewerkt met heel veel verse groentjes,
mayonaise en cocktailsaus. Bijhorend verse frietjes.

GEGRILDE VIS- EN
ZEEVRUCHTENSCHOTEL À 32 EURO:
Zuiderse ovenschotel met stukjes zalm,
king-krab, scampi’s, gamba,
grijze garnaaltjes en Zeeuwse mosselen overgoten
met een sublieme kruidenboter
en goudbruin gegrild met tomatenblokjes.
Opgediend met verse frietjes of brood om de saus te dippen.

Vanaf officiële start van het mosselseizoen
serveren wij mosselen
( ± 1e week van juli tot ± half september)
Prijzen onder voorbehoud.

Zomerse cocktails en hapjes
SWEET DREAMS COCKTAIL - 10,00 euro
Bombay gin, limoen, amandel, framboos, tonic
MOJITO- 9,00 euro
Bacardi, limoen, munt, rietsuiker, sprite
AGUA DE VALENCIA- 9,00 euro
Cava, appelsiencoulis, cointreau

DE SMAAK VAN DE ZEE
VERBORGEN IN EEN SCHELP…
Wij serveren Zeeuwse Jumbo mosselen
in porties van 1,3 kg met groentjes,
heerlijk dipsausje en verse frietjes.
U KAN KIEZEN UIT VOLGENDE BEREIDINGEN:

MOSSELEN NATUUR:
25,00 euro per persoon

MOSSELEN WITTE WIJN:

ONZER
TOPPE

PINA COLADA- 9,00 euro
Rum, ananassap, cocosroom
KNABBELBORDJE ’T VEER (2 pers.) - 10,00
2 kippenboutjes, 2 garnaalkroketjes,
2 loempia’s, 2 bitterballetjes, kaasblokjes en dipsausje
TAPAS BORDJE ‘T VEER: (2 pers.) - 15,00 euro
Nacho’s met warme kaasdip, 2 mini pizza cups,
2 mini ciabatta en gerookte ham foccaccia toast

26,00 euro per persoon

Alcoholvrije mocktails

MOSSELEN ’T VEER:

ALCOHOLVRIJE MOJITO - 6,50 euro

DON.
10/ 5

OPEN

28,00 euro per persoon

een echte aanrader!
Verse mosselen
met een aromatische mengeling van tomaten,
verse knoflook, verse kruiden,
scheutje witte wijn en room

ALCOHOLVRIJE COCKTAIL ‘T VEER - 6,50 euro
limoen, amandel, framboos en tonic
ALCOHOLVRIJE GIN - 6,50 euro
keuze aardbei of spicy

BISTRO ‘T VEER
BERCHEMWEG

191 | 9700 OUDENAARDE | TEL. 055 30 25 88

DONDERDAG GESLOTEN | ZONDAG DOORLOPEND OPEN
MA TOT ZA

11U30 - 15U00 EN 18U00 - 22U00
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Express lunch’s
Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 7 mei tem 1 juni 2018. Niet op zat.- en zondag.

Moederdag 13 mei

Aspergeflan met mimosa van ei en Breydelham.
Kip-avocadoballetjes met mangosalsa.

Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 4 juni tem 29 juni 2018. Niet op zat.- en zondag.

Verjaardagsmenu ’t veer
‘t Veer wordt 24 jaar
Verkrijgbaar van 1 mei tem 31 mei.

Afhaal moederdag: 40 euro (aperitief is ook inbegrepen).
Verkrijgbaar van 10/5 tem 13/5. Bestellen kan tot uiterlijk 9/5

20,00 euro

Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 2 juli tem 3 augustus 2018. Niet op zat.- en zondag.
Inktvisringen met verse tartaar en citroen.
Kipschnitzel met amandelkorst,
rijst en broccoli.
20,00 euro

Afhaal moederdag
U kan ons volledig verjaardagsmenu ook komen afhalen.
Met een minimum aan opwarmwerk tovert U dit menu op tafel.
Alles wordt door ons zorgvuldig afgewerkt zodat
U enkel nog hoeft op te warmen.

Tomatentaartje met camenbertcrème.
Knapperige zalm met lentegroentjes.

Sweet dreams cocktail
op basis van gin met 2 ovenhapjes.
Aspergeroomsoep
met Parmezaancroûtons
Scampibrochette
met kruidenslaatje en mangosalsa.

In de oven gebakken kaasbalkje
met appel-dadel en spek met pittig dipsausje.
Kipburger met guacomolé
en gesmolten kaas.
20,00 euro

Vaderdag 10 juni
Op zondagmiddag 10 juni serveren
wij uitsluitend ons menu ’t veer. (zie verder in folder)

Afhaal vaderdagbuffet
Afhaal moederdagbuffet
Volledig afgewerk vis-en vleesbuffet met :
Gerookte zalm en paling, tomaat garnaal,
zalm belle vue, gemarineerde scampi’s
en perzik gevuld met tonijnsla.

Ijsgekoelde limoncello
Onze express lunch is iedere weekmiddag verkrijgbaar
van 6 augustus tem 31 augustus 2018. Niet op zat.- en zondag.

Open op

Op zondagmiddag 13 mei serveren wij enkel ons verjaardagsmenu ‘t Veer.
(zie pagina hiernaast)

20,00 euro

Gebakken schartongfilet met asperges,
schaaldierensausje en aardappel-bloemkoolpuree.

Gerookte ham met verse vruchten,
boerenpastei met ajuinconfituur,
hamrolletje met asperge en peertje opgevuld met kruidenkaas.

Bavarois van frambozen
en citroen op amandelbiscuit.

Bijhorend: Wortel-seldersla, tomatensla,
rode koolsla, aardappeltjes, pasta, mayonaise en coctailsaus.

Menu: 50 euro
Menu wijnen inbegrepen tot aan het dessert: 65 euro

Afhaal buffet: 30 euro persoon
Verkrijgbaar van 10/5 tem 13/5. Bestellen kan tot uiterlijk 9/5

VOLLEDIG AFGEWERK VIS-EN VLEESBUFFET MET
Gerookte zalm en paling, tomaat garnaal,
zalm belle vue, gemarineerde scampi’s
en perzik gevuld met tonijnsla.
Gerookte ham met verse vruchten,
boerenpastei met ajuinconfituur,
hamrolletje met asperge
en peertje opgevuld met kruidenkaas.
Bijhorend: Wortel-seldersla, tomatensla,
rode koolsla, aardappeltjes, pasta,
mayonaise en coctailsaus.
Afhaal buffet: 30 euro persoon
Verkrijgbaar van 8/6 tem 10/6. Bestellen kan tot uiterlijk 7/6

Donderdag 10 mei
Op donderdag 10 mei (OLH hemelvaart)
zijn wij uitzonderlijk open van 11u30-21u.
U kan zowel à la carte kiezen alsook één van onze menu’s.

✄

Verjaardagsbon
’t Veer is jarig en trakteert jou
en jouw gezelschap ( 2 personen)
hierdoor met een heerlijk potje koffie
met bijhorende marshmellow- chocoladedip.
Waarde: 7 euro per persoon
NB. Er is slechts 1 bon per tafel mogelijk.
Deze bon is geldig tem 31 mei 2018
en bij minimum tafelbesteding van 50 euro.

