“Het is goed t oeven
bij Verhoeven”

Lunchkaart
Alle gerechten op deze kaart zijn te bestellen tot 17:00 uur.

Soepen

Broodjes met...
Keuze uit wit, bruin of maïs brood

• Tomatensoep

€ 5,70

Licht pikant, met een kannetje room,
verse prei en croutons.

• Mosterdsoep

€ 5,70

• Gezond

• Italiaan

€ 9,50

Gerookte kip, gebakken spek, kaas, tomaat,
komkommer, ei, sla en onze heerlijke sandwichsaus.

• Oma’s Ragout

• Gerookte zalm

€ 10,50

2 pasteibakjes gevuld met ragout, geserveerd met
gekruide Vlaamse frites en mayonaise.

• Zeeuws meisje.

Brood besmeerd met bieslookroomkaas. Belegd met
gerookte zalm in dille en olijfolie gemarineerd,
uienringen, pijnboompitjes en rucola.
Met mosterd-dilledressing.

Keuze uit wit of bruin brood

• XXL-Black Angus Burger

€ 4,50

• Hawaï

€ 5,50

• Tonijn

• Saté van de haas 3 stokjes

• Schnitzel

Geroosterd brood besmeerd met Hellmans mayonaise,
tonijnstukjes, fijngesneden ijsbergsla en uienringen.

Ham, kaas en ananas

• Brie

1 snee met een spiegeleitje, 1 snee gezond, 1 snee met
een Bourgondische kroket geserveerd met grove
mosterd en een kleine tomatensoep.

Brie, walnoten, rucola en honing.

• Sandwich Carpaccio

Uitsmijters
• Ham of kaas

€ 7,50

• Ham en kaas

€ 8,00

• Spek

€ 8,00

• Spek en kaas

€ 8,50

• Spek champignons en uien

€ 9,00



Check in bij Hotel Brasserie Verhoeven

• Zalmbonbons
1 of 2 zalmbonbons gevuld met forel en
rivierkreeften salade met een salade van
rucola, rode ui en pijnboompitjes.

• Gerookte zalm
€ 15,95

In dille en olijfolie gemarineerde gerookte zalm
op een bedje van gemengde salade,
komkommer, cherrytomaatjes en dille dressing.

Neerlands lekkerste huisgemarineerde ribbetjes,
geserveerd met gekruide Vlaamse frites en mayonaise.

• Rundvleeskroketten

€ 11,50

2 rundvleeskroketten van De Bourgondiër Kroketterij
met 2 sneetjes boerenbrood en grove mosterd.

€ 11,50

Geroosterd brood, balsamicodressing, Parmasaanse
kaas, pijnboompitjes, gebakken spek, carpaccio,
komkommer, tomaat, truffeldressing, kappertjes,
gemengde sla en oude kaas.

3 Spiegeleieren met de keuze uit wit of bruin
brood

Dun gesneden huisgemaakte carpaccio met
rucola, pestodressing, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en kappertjes.

€ 14,95

Geserveerd met gekruide Vlaamse frites,
champignonsaus en mayonaise.

€ 15,50

• Carpaccio van runderhaas

€ 15,95

3 stokjes huisgemarineerde saté van de haas,
geserveerd met satésaus, gekruide Vlaamse frites met
mayonaise, kroepoek en gebakken uitjes.

€ 9,50 / € 12,50

1 of 2 sneetjes toast belegd met spek,
gebakken champignons en uien met
knoflook, gekookt eitje en mayonaise.
Gegratineerd met kaas.

• Verhoevens 12-uurtje
[Voor de grote eter!]

€ 17,95

300 gram Angus beef geserveerd met gekruide
Vlaamse frites en mayonaise.

• Spare ribs
• Ham en / of kaas

Salades
Klein € 9,95 / Groot € 14,95

• Club sandwich

Gerookte kipfilet, pesto, mozzarella, tomaat, rucola en
pijnboompitjes.

Tosti's

Warme hap

€ 10,50

Kaas, ham, ei, tomaat, komkommer, maïskorrels, rucola
en yoghurtdressing.

Gebonden en met een schaaltje prei.

Specialiteiten

• Biefstuk Loetje

€ 21,50

Heerlijke malse biefstuk van de ossenhaas. In de pan
gebakken. Geserveerd met jus, witbrood en een
schaaltje roerbakgroente. [óók lekker met gebakken
champignons en uien, meerprijs € 3,50].

Kom ook eens heerlijk onbeperkt tapas
eten. Reserveren gewenst.

OOK VOOR UW
FEESTEN & PARTIJEN
Onze zaal is uitermate geschikt voor uw
feesten, partijen, vergaderingen of andere
aangelegenheden.
Informeer naar de mogelijkheden.



Gratis WiFi: 5401aaaaaa



Reserveren via: 0413 26 26 27

www.hotelbrasserieverhoeven.nl

