lekker eten en drinken

Veerhuys tante Jet

aan de Maas

drankenkaart 2020

Ontbijten en Brunchen aan de Maas
heerlijk met zijn tweetjes, met familie of vrienden
alleen op reservering ontbijt va. 9.50 pp.
***

High Tea - High Wine - High Beer
informatiefolders aan de bar

***

Feesten - Buffetten - BBQ

openingstijden:
van 1 april tot 1 oktober:
oktober:		
november t/m maart:

dagelijks vanaf 10.00u

maandag gesloten
maandag t/m woensdag gesloten

Lunch van 12.00u tot 16.00u
diner vanaf 17.00u

warme dranken
koffie
koffie 			
espresso 			
dubbele espresso
cafeinevrije koffie
cappuccino 		
latte machiato 		
koffie verkeerd 		

koffie Tante Jet 			

5.50

Irish coffee 			

5.75

French coffee 			

5.75

met Tante Jet koffielikeur en slagroom
met irish whiskey en slagroom
met Grend marnier en slagroom

2.50
2.50
3.05
2.50
2.75
2.75
2.75

choco
warme chocolademelk 					
warme chocolademelk met slagroom 		
warme chocolademelk met rum 			
warme chocolademelk met Tante Jet kofielikeur

3.00
3.50
5.70
5.60

slow tea
2.50

Royal English

zwarte thee, vol met frisse tonen

Camilla Sunday

camille, bloedsinaasappel & munt

Smooth Grey

zwarte thee met citrustonen en korenbloem

Roseberry Blues

rooibos met vruchten en rozenblaadjes

Golden Oolong

tussen groene en zwarte thee, aromatisch net lichte notensmaak

Velvet Green

subtiele bloemige thee zo zacht als een ‘vlinder op een zomerse dag’

Rooibos Dream

rooibos sinaasappel vanille & honing

Ginger Green Paradise

groene thee met gember munt en roze peper

Verse muntthee met honing
3.05

Verse gemberthee
met munt en honing

3.05

Limburgse vlaai
tante Jet vlaai 		

3.45

ome Wum vlaai

3.45

met appel, rozijnen en amandeltjes
met kersen en amandeltjes
slagroom

0.65

warme wafels
wafel naturel 						2.95
wafel met slagroom 					
wafel met warme kersen 				
wafel met warme kersen en slagroom
wafel met warme kersen en vanilleijs
wafel “tante Jet” 					
warme kersen, vanilleijs en slagroom

3.55
4.10
4.70
5.35
5.85

frisdranken
coca cola 0.2l					 2.55
coca cola zero 					 2.55
fanta sinas 					
2.55
fanta cassis					 2.55
sprite 						 2.55
bitter lemon 					 2.55
tonic 						 2.55
ginger ale						 2.70
chaudfontaine naturel 0.25 		
2.55
chaudfontaine naturel 0.50 		
3.90
chaudfontaine sparkling 0.25 		
2.55
chaudfontaine sparkling 0.50		
3.90
ice tea 						 2.85
icetea green 					 2.85
chocomel 					 2.65
fristi 							 2.65
melk 						 2.20
appelsap 						 2.65
tomatensap					 2.65
verse jus d’orange 0.20			
3.40
verse jus d’orange 0.30 			
4.50

bier van het vat
Swinckels’
Superieur Pilsener

5.3%

dorstlessend superieur volmout pilsener
rijk en helder kruidig en fruitig
zachte afdronk met verfijnde bitters
20 cl - 2.30
25cl - 2.85
50cl - 5.45

La Trappe - Witte Trappist 5,5 %
het enige trappistenwitbier ter wereld
lichtblond en troebel met een stevige vaste
schuimkraag zachtmoutig en lichtzurig
25cl - 3.80
50cl - 6.40

La Trappe - Blond 6,5 %
goudgeel trappistenbier met een witte
schuimkraag en een rijke smaak
prikkelend licht zoet, zacht bitter en moutig
4.00

La Trappe - Dubbel 7,0 %
klassiek donkerbruin trappistenbier vol moutige
karamelzoete smaak met subtiel zoete invloed
van dadel honing en gedroogd fruit
			
4.00

bier op fles
Cornet 8,5 %

sterk blond bier gerijpt met eikenhout			

5.00

La Trappe Isid’or 7,5 %

amberkleurig trappistenbier met fruit en moutige karamel

La Trappe Tripel 8,0 %

klassiek krachtig goudblond trappistenbier			

La Trappe Quadrupel 10.0 %
donker trappistenbier

stevig en vol van smaak		

4.60

4.80

5.00

Le Fort Belgisch bruin bier 9.0%

zoete en kruidige smaak 						5.00

Kriek Max 3.5%

helder donkerood kriekenbier met fruitig zoet-zuur palet

Weihenstephaner Hefe Weissbier 5,4 %
traditioneel Beiers weizenbier

fruitig en dorstlessend

Omer traditional blond 8,0 %

krachtig en fris blondbier met nagisting op de fles		

Bavaria Radler lemon 2.0 %

friszoete dorstlesser , zonnige mix van citroenwaters en bier

Liefmans Fruitesse 4,2 %

Liefmans “on the rocks” 			

		

4.60

5.45
4.50
3.25

3.60

l
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Bavaria Radler 0.0 %

zonnige dorstlessende bierdrank
op basis van citroenwater en Bavariabier
Fris en zoet licht en granig				

3.00

Bavaria wit 0.0 %

fris en fruitis alcoholvrij witbier
troebel met volle smaak en zachte afdronk

3.00

Bavaria 0.0% original

verfrissend alcoholvrij pilsener met
authentieke biersmaak en stevige afdronk

Weihenstephaner 0.5%
Hefeweissbier - Alcoholvrij
Heerlijk fris met volle romige
moutsmaak
0,5l - 4.95

3.00

wijn

wit:
sauvignon blanc
chenin blanc
chardonnay

4.10
4.20
4.30

15.75
16.35
16.55

21.95
22.95
23.50

rosé

4.10

15.90

21.95

rood:
huiswijn rood
merlot

4.20
4.30

16.35
16.55

22.95
23.50

prosecco 0,2l

6.35

port, Taylors ruby select
port, Taylors chip dry
sherry, medium of dry
Martini, bianco of rosso

4.55
4.55
3.80
3.80

Nederlands
gedistileerd

Ketel 1 graanjenever
IJsvogel graanjenever
Bols oude jenever
Bols Korenwijn
IJsvogel korenwijn
IJsvogel Gin
Jägermeister
Jachtbitter
Underberg
Coeberg bessenjenever
Advocaat

2.80
3.00
2.80
3.20
3.50
4.70
2.70
2.70
3.00
2.70
2.70

25.00

likeuren en
gedistilleerd
Tante Jet koffielikeur
Tia Maria
Frangelico
Safari
Passoa
Pisang Ambon
Campari
Amaretto di Saronno
Bailey’s
Amarula

2.70
4.60
4.75
3.90
3.90
3.65
4.15
4.95
3.90
3.90

Cointreau
Grand Marnier
Aperol
Licor 43
Drambuie
Dom benedictin

5.30
5.30
3.90
3.90
5.30
5.30

Bacardi Rum
Gordons Gin
IJsvogel Gin
Henndrick’s gin
Wodka
Pernod
Ricard
Ouzo
Sambucca
Grappa “No Nino”

3.90
3.90
4.70
5.00
3.90
4.15
4.15
3.90
4.15
5.40

merlot, chardonnay, prosecco

whisky
Johnny Walker red label
Johnny Walker black label
Dimple 15 YO
The Glennlivet single malt 15 YO
IJsvogel single Malt

4.00
5.65
5.95
6.50
6.95

Jameson Irish Whiskey
Jack Daniels Tennessy Whiskey

4.40
5.30

cognac
Joseph Guy vs
Remy Martin vsop
Frapin vsop
Armagnac
Calvados

4.90
6.20
6.60
5.65
5.35

heerlijke mix
Aperol
prosecco
sparkling water
orange

Aperol Spritz

7.75

Gordon’s gin
Fïnley tonic
iced fruit
mint

gin tonic fruit

7.75

Fever-Tree gingerbeer
wodka
mint
lemon
ice

Fever-Tree gingerbeer
mint
lemon
ice

Moscow mule

gingerbeer lemon
alcoholvrij

5.85

7.95

Hoeve
Willem III
vorstelijk ijs

Ons ijs is afkomstig van Hoeve Willem III in het Brabantse Helenaveen.
In deze historische hoeve wordt een uniek en ambachtelijk ijs
geproduceerd. Alle ijssoorten worden bereid volgens authentiek recept
met zo veel mogelijk verse streekproducten.
www.vorstelijkijs.nl

onze ijscoupes

Strawberry Queen*

2 bollen vanille roomijs
1 bol aardbei sorbetijs
verse aardbeien
en slagroom
7,95 *alleen in het seizoen

Go Nuts

2 bollen hazelnoot roomijs
1 bol vanille roomijs
noten caramelsaus
en slagroom

7.30

Cherry Mania

White Lady

6.85

6.85

2 bollen Yoghurt amarene-ijs 3 bollen vanille roomijs
chocoladesaus en
1 bol vanille roomijs
amarenekersen
slagroom
en slagroom

Chocolat Cookie

Sweet Child

2 bollen Oreo roomijs
1 bol vanille roomijs
1 bol chocolade roomijs 1 bol aardbeien sorbetijs
chocoladesaus
slagroom
en slagroom
de beker mag je meenemen

6.85

4.40

lekker voor bij
de borrel

Stokbrood met smeerseltjes*
5.25
Plankje kaas en worst
6.50
Portie olijven* 				3.70
Portie bitterballen
10 stuks
6.25
Vlammetjes
8 stuks
7.75
Vietnamese loempia’s* 6 stuks 5.25
Pittige chicken wings
6 stuks 6.25
			
10 stuks
9.90
* = vegetarisch

