Hartelijk welkom bij Grand Café Restaurant De Veestallen!
De Veestallen is de oorspronkelijke naam van dit toenmalige caférestaurant en hotel in 1926 met bijbehorende veestallen.
Het bedrijf was gelegen in landelijk gebied direct naast de plaatselijke
veemarkt. Veehandelaren, keurmeesters en boeren van de veemarkt
konden hier overnachten.
Voor het meegebrachte vee waren er stallen achter het pand.
De nieuwe veestallen is eigentijds en laagdrempelig met een comfortabel
en warm interieur. Een restaurant, grand café en brasserie met terras waar
een breed publiek zich mag thuis voelen voor lunch, borrel of diner.
Geniet van ons 2 gangen lunchmenu, zeevruchten specialiteiten
Of a la carte.
Wij serveren meerdere wijnen per glas en adviseren u graag bij uw
wijnkeuze.
Indien u speciale wensen heeft dan horen wij dit graag.
Fijne avond!

Richard en Sahila & team Veestallen

Brood met lekkers

4.50

Italiaanse bol met aioli en olijven tapenade

SOEPEN
Romige Thaise kokossoep (V) 8
Kokossoep I verse gember I citroengras I garnering van shii take & bosui

Heerlijke soep van de dag 8
Heerlijke soep vers bereid door de keukenbrigade

RIJKELIJK BELEGD BROOD
Gerookte zalm 14
Ambachtelijk gerookte zalm I frisse komkommer I roomkaas I bieslookolie I zalmforeleitjes

Warme geitenkaas (V) 11
Bettinehoeve I tomatenmarmelade I courgette green egg I kruidenolie I krokante pecan

Licht gerookte carpaccio 13
Gerookte entrecote I truffelmayonaise I oude Rotterdammer I geroosterde pijnboompitjes
Supplement eendenleverkrullen 5

EIERGERECHTEN
Uitsmijter carpaccio 15
3 spiegel eieren I licht gerookte entrecote I dikke plakken boerenbrood

Uitsmijter Ham & kaas 9
3 spiegel eieren I ambachtelijke ham I boerenbelegen kaas I dikke plakken brood

LUNCHMENU
2 gangen verrassingsmenu 25
Glaasje bijpassende wijn 5.5

SALADES
Gamba 14
In knoflook gebakken I ei 64 graden I furikaki I bosui I gefermenteerde look

Salade deluxe 27
Iberico ham I gebakken coquille I eendenlever krullen I truffelolie I limoenmayonaise

Burrata mozzarella (V) 13
Pomodori tomaat I burrata mozzarella I gegrilde courgette I basilicum olie I pijnboompitten

Buikspek & kippendij 13
Krokant buikspek I kippendij I hoisin I cashew I atjar I soja & gember

LUNCHGERECHTEN
Okonomyaki 13
Hartige Japanse pannenkoek I spek I garnalen I bonitoflakes I wakame I okonomyaki saus

Steak tartare met friet 23
Vers gehakte beef I cornichons I piccalilly I ei sous vide I mayonaise I uitje I kappertjes

Ossenhaas in roomboter gebakken 28
Bospeen I haricot vert I eigen jus I friet en mayonaise
Supplement gebakken eendenlever 5

2 bourgondische kroketten 9
Mais- en meergranenbrood I mosterd-mayonaise

DESSERTS
Lemon pie 8
Frambozen merengue I bloedsinaasappel sorbet

Chocolade fudge 8
Vanille crème fraîche I witte chocolade ijs I saus karamel & passie

Dessert verrassingsmenu 8
Gebak uit onze vitrine va 3.50
Kies iets lekkers uit om een klein feestje te vieren voor uzelf:)

2 bonbons van we love chocolat 2,50
“we love chocolat”

Kaasbordje van Hendrik & Marcella 12
Binnen- en buitenlandse kaasjes van Hendrik en Marcella met bijpassend garnituur

VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Tomatensoepje 4
Tosti ham & kaas 5
Pannenkoek (stroop, poedersuiker of nutella) 6
Kinderbeker met vanille-ijs & verrassing 4
• u kunt bij ons een Verwen & Giftcard in elk gewenst bedrag bestellen
• voor recepties, feesten, verjaardagen, bruiloften en bedrijfsborrels bent u ook bij ons aan
het juiste adres. Vraag naar de mogelijkheden

