
6,50

7,50

7,50

Aperol Spritz 
Aperol, sinaasappel, prosecco, bruiswater

Sylvius gin
Klassieke London dry Gin met smaken van steranijs, zoethout 
en kaneel

Gin&Jonny
Een intrigerende mix van 5 soorten peper, 2 soorten venkel, 
verveine, grapefruits en citrus fruit

COCKTAILS

3,50

4,20

3,50

3,50

4,20

3,50

3,50

WIT
Cinco gatos Verdejo (Spanje) 
Zachtfruitige smaak met sappig exotisch fruit en een knisperend 
zuurtje van grapefruit. Alc. 12.5%

Les Jamelles Chardonnay (Frankrijk)
In de neus aroma’s van perzik, tropische vruchten en vanille. Droog, 
vol en romig van smaak met tonen van ananas, perzik en brioche en 
een vleugje citrus. De afdronk is lang en vol. Alc. 13,5%

Zur Alten Ratschanke (Duitsland) 
Een zoete Langguth uit Rheinhessen met een zachte smaak en 
‘mollig’ van structuur. Alc. 8,5%

ROOD
Cinco gatos Garnacha (Spanje) 
Mooie wijn met speels fruit in de mond, soepele tanninestructuur en 
een accent op rood fruit. Alc. 13%

Les Jamelles Merlot (Frankrijk) 
Zachte rode wijn met in de geur aroma’s van zwart fruit zoals 
kersen, zwarte bessen en bramen, naast turf, kaneel en tijm. Goed 
gebalanceerde smaak met een lange afdronk. Alc. 13%

ROSÉ
Cinco gatos rosado (Spanje) 
Droge rosé met accent op rood fruit. Speels en kruidig karakter. 
Alc. 12,5%

Les Jamelles Grenache (Frankrijk) 
Prachtige zalm-rose van kleur met frisse tonen van klein rood fruit. 
De smaak is zeer fruitig, verkwikkend met een fijne mineraliteit en 
heeft een intense afdronk. Alc. 13%

WIJNEN

Polstraat 1  6019 BL Wessem  

 T 0475 215926  

info@veerhuiswessem.nl   

reserveren: 06 1243 7536   

reserveren@veerhuiswessem.nl 

www.veerhuiswessem.nl

wificode: veerhuiswessem

De koffie die in ’t Veerhuis wordt geserveerd, komt van koffiebranderij 
Blanche Dael, een familiebedrijf uit 1878 in de binnenstad van Maastricht. 
Bij Blanche Dael draait alles om vakmanschap en smaak. Wekelijks proeven 
de Maastrichtse koffiebranders hun vers gebrande koffie om de kwaliteit te 
testen. Regelmatig reizen ze af naar zuidelijke landen om koffieboeren te 
bezoeken. De koffie van Blanche Dael wordt gekenmerkt door een geurig 
aroma en een volle aangename smaak. Mocht u een keer in Maastricht 
zijn, loop eens binnen bij Wolfstraat 28. Grote kans dat u daar een van de 
koffiebranders aan het werk ziet. Veel koffiegenoegen!

DE AMBACHTELIJKE KOFFIES 
VAN BLANCHE DAEL

KOFFIES & THEE 
VAN BLANCHE DAEL
Koffie 
Mocca Turc

Ristretto (espresso) 
Donker gebrand en met de hand van 
de meester gezet

Espresso macchiato 
Ristretto met een vlekje 
opgeschuimde melk

Cappuccino 
mmm…

Cappuccino ‘t Veerhuis 
Extra pittig voor de 
echte liefhebber

Caffè latte (koffie verkeerd)
Koffie met warme melk

Latte macchiato 
Met espresso bevlekte melk

Décafé 
Caffeïnevrije koffie

Warme chocolademelk 
De enige echte

Thee van Blanche Dael
Ceylon, Delight, Droum, 
Earl Grey, Rooibos, Sencha 
Green Lemon, diverse smaken 

2,10

2,10

2,30

2,40

2,60

2,80

2,80

2,30

2,50

2,00

Wij serveren uitsluitend vers gemalen
koffie. Het duurt iets langer, maar uw 
wachten wordt beloond.

FRISDRANKEN & 
SAPPEN

Coca cola 

Coca cola light of zero

Fanta 

Sprite 

Chaudfontaine blauw 

Chaudfontaine rood 

Kinley bitter lemon 

Kinley tonic 

Kinley cassis 

Rivella 

Lipton ice tea 

Lipton ice tea green 

Chocomel, de enige echte 

Fristi 

Red bull 

Minute Maid Appelsap 

Minute Maid Tomatensap 

Minute Maid Sinasappelsap 

Tonissteiner vruchtenkorf 

Tonissteiner orange fit 

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,30

2,30

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Borrelplank ’t Veerhuis (2 personen) 
Plankje met verschillende hartige hapjes. 
Variatie van vlees, vis en kaas 

Bittergarnituur 
16 verschillende snacks

Bitterballen 
8 stuks

Coffee Lovers
Een verse kop koffie van Blanche Dael met huisgemaakte lekkernijen.

Wessemer Knapkoek
Een stuk knapkoek van bakkerij Geudens zoals je hem nog nooit 
hebt geproefd.

HARTIGE TREK

ZOETE TREK

11,50

7,50

4,80

6,50

1,50

SOEP

Wisselende dagsoep 
Huisgemaakte verse soep met lekker vers brood

LUXE CROQUES

Croque monsieur
Geroosterd wit brood met ham, kaas en ketchup

Franse croque 
Geroosterd wit brood met brie, honing en spek

AMBACHTELIJKE BROODJES

Broodje gezond       
Ambachtelijk broodje met ham, kaas, ei, tomaat, komkommer  
en salade

Broodje pepesan   
Ambachtelijk broodje met pittige makreelsalade en zoetzure 
komkommer

Uitsmijter    
Wit brood met 3 eitjes, ham, kaas en sla

12 uurtje    
Brood met ham, kaas, 1 eitje, kroket en een soepje 

SALADE

Salade Carpaccio 
Rundvlees met truffel crème, oude kaas, sla en pijnboompitjes

HOOFDGERECHTEN

Biefstuk pepersaus
Hollandse medium gebakken biefstuk (200 g) met pepersaus, 
geserveerd met frietjes en salade

Varkenshaassaté
met pindasaus, frietjes en salade

Zuurvlees
Limburgs zuurvlees met Slagerij Wolfhagen, gerserveerd met frietjes 
en salade 

VOOR IN DE MIDDAG VOOR IN DE AVOND

5,75

4,50

4,80

7,50

8,50

9,50

9,50

12,50

16,50

15,50

14,50

vanaf 12u vanaf 17u

LUNCHTIP

Soep + croque 9,50   


