
Bezorgkaart Restaurant ’t Veerhuis Opheusden 

Voorgerechten 

Romige tomatensoep         € 4,75 
      

Carpaccio van Ossenhaas        € 9,75 
Op eigenwijze bereide carpaccio van het rund met flinter dun gesneden 
champignon, uitgebakken spekjes, basilicum, pijnboom pitjes, rucola en  
afgemaakt met truffelmayonaise 

Ham en Meloen          € 9,75 

Huisgemaakte Huzarensalade       € 7,- 

          
Visproeverij          € 11,50 
bestaande uit gerookte zalm, garnalencocktail, salade nicoise, een gamba 
in Panko en een pepermakreel   

Gevulde Champignons         € 8,25 
Champignons gevuld met rundergehakt overgoten met kaas en knoflooksaus 

Vitello tonato           € 9,75 
dungesneden gebraden Kalfsmuis in samenspel met Tonijnmayonaise 

Hoofdgerechten 

Wiener Rostbraten         € 26,75 
Getrancheerde Ossenhaas geserveerd met gefrituurde uienringen 
overgoten met Stroganoffsaus 

Zalm uit de oven          € 17,50 
zalm met een korstje van groene kruiden 



Gamba’s op Oosterse wijze        € 18,75 
gewokte gamba’s afgemaakt met Oosterse groente en een Thaise saus 

Varkenshaasmedaillons        € 18,75 
geserveerd met romige pepersaus 

Stoofvlees op           € 15,75 
grootmoederswijze          
       
Sate van de Haas          € 14,75  
Varkenshaassate geserveerd met atjar, kroepoek en frietjes 

Gevulde Varkenshaas         € 20,- 
met boerenham, gesmolten brie en romige mosterdsaus 

Real Hamburger          € 11,- 
met gesmoorde uienringen, gebakken ei en ananas ` 
   

Wiener Schnitzel         € 15,75 

Schnitzel Veerhuis         € 18,75 
wiener schnitzel met spekjes, champignons, paprika en gegratineerd  
uit de oven met kaas, afgemaakt met een Bourgondische saus 

Schnitzel Du Maitre          € 18,75 
met kerriesaus, ham en ananas 

Paprikaschnitzel          € 17,75 

Boerenkipschnitzel         € 19,25 

        
BBQ spare ribs          € 16,75 
Onze spare ribs begeleid met rauwkost en geserveerd 
knoflooksaus en cocktailsaus 

Onze warme gerechten worden geserveerd met aardappels, frietjes, groente 
en salade. 



Desserts 

Cheesecake          € 7,75 
afgemaakt met Hollandse hangop en aardbeien 

Chocoladebol 
gevuld met chocolademousse en geserveerd met spekkoek    € 7,75 

Softijs geserveerd met aardbeien Romanoff     € 5,75 

Bestellen kan dagelijks telefonisch op telefoonnummer 
0488-441207 vanaf 12.00 uur of via whatsapp 0616117586 
Wij bezorgen tussen 16.30 uur en 20.00 uur. 

Wij bezorgen uw bestelling bij een afname van minimaal € 25,- 

Wij berekenen € 5,- bezorgkosten. 

De betalingen kunnen middels een tikkie worden voldaan. 


