
voor koffie, bier en plezier
ga je naar de Veugelier
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Koffie & Thee
Koffie € 2,40
Espresso  € 2,30
Dubbele espresso € 3,85
Cappuccino € 2,60
Thee € 2,40
Verse munt thee € 2,70
Verse gember thee € 2,70
Chocomelk € 2,75
Slagroom € 0,50

Vlaai € 2,75
 

Frisdrank
Coca Cola € 2,40
Fanta € 2,40
Sprite € 2,40
Bitter lemon € 2,40
Chaudfontaine - plat € 2,40
Chaudfontaine - bruis € 2,40
Fuze Tea Green € 2,50
Verse Jus d’orange € 3,70

Bier*

Lindeboom Pils € 2,80
Gouverneur 140 € 3,20
Gouverneur Blond € 3,80 
Gouverneur Dubbel € 3,80
Gouverneur Stout op hout € 4,20
Lindeboom seizoen bier € 3,80 

Gouden Carolus Tripel € 4,50
Prael Weizen            € 4,50

Lindeboom alcohol vrij € 2,80
Lindeboom Radler 0,0% € 2,80

Wijn
Wit:
Chardonnay    € 3,75
Heerlijk fruitig met een milde droge afdronk.

Pinot Grigio    € 4,50
Een kruidig karakteristiek wijntje.

Rood:
Merlot   € 3,75
Biologische wijn, rond speels van smaak. 

Loteta   € 4,50
Stevige spaanse frisse wijn.

Rose:
Eko Rose    € 3,75
Fruitig met een stevige volle afdronk.

Port:
Port Tawny    € 3,00
Deze rode port heeft 6 jaar gerijpt op eikenhout. 

...voor bij de borrel
Kaas-plankje klein   groot
Diverse soorten kaas en worst  €17,50 €27,50 
geserveerd met rogge brood.

Tortilla chips
Uit de oven met geraspte kaas (2-4 pers).   €8,50

Brood met smeersels   €5,50
Bruin, wit en roggebrood met div. smeersels & olijven.

Portie snackballetjes (8 stuks)   €7,50
Gehakt van de ambachtelijke slager, uit de oven.

Kopje olijven   €3,00

*  Vraag Michael naar onze overige  speciaalbieren

Geen Wifi, wel verbinding  
(wij praten met elkaar ;-)



 
Lunch
Sandwiches
bruin of wit brood

Sandwich oude kaas € 8,50
Belegd met oude kaas, appelstrooop, rucola en pijnboompitten.

Sandwich caprese € 9,50
Belegd met mozzarella, tomaat en verse basilicum.

Sandwich eiersalade € 8,50
Belegd met eiersalade en gebakken ontbijtspek.

Sandwich tonijnsalade € 8,50
Belegd met tonijnsalade, rucola en zongedroogde tomaatjes.

Sandwich beenhamsalade € 10,50
Beenham van de ambachtelijke slager met augurk en ei.

Sandwich Brie € 9,50
Brie uit de oven, met rucola, honing en pijnboompitten.

Sandwich Gezond € 9,50
Kaas, gebakken ontbijtspek, ei en tomaat

Chili con Carne € 12,50
Geserveerd in een maisbol.

Chili sin Carne € 12,50 
Geserveerd in een maisbol.

Soep € 5,50
informeer naar onze dagsoep.

Maaltijdsalade € 12,50
Informeer naar onze wisselende maaltijdsalade.

Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten.
De samenstelling van de gerechten kan veranderen.

= Vegetarisch



   facebook.com/veugelier

www. deveugelier.nl


