
Frisdranken Bieren op vat
Coca-Cola Pils 25cl
Coca-Cola Zero Pils 33cl
Sprite Pils 50cl
Nordic Mist Bitter Lemon
Plat of bruisend water 25 cl
Plat of bruisend water 50 cl
Tönissteiner citroen of appelsien Bieren op fles
Schweppes Soda Baptist 5° – 33 cl
Schweppes Tonic Baptist Witbier 5° – 33 cl
Schweppes Virgin Mojito Rodenbach 5,2° - 25 cl
Appletise (bruisend) Vedett 5,2° - 33 cl
Appelsap Brugse Zot 6° – 33 cl 
Ice Tea Streuvels bier 33 cl – 7,5°
Aquarius Lemon 33cl Duvel 8,5° - 33 cl
Minute Maid Sinaas Duvel Tripel Hop Citra 9,5° – 33 cl
Fristi Karmeliet 8,4° - 33 cl
Cécémel (koud) Omer 8° - 33 cl
Gemberlimonade
Redbull Lefort Tripel 8,8° – 33 cl 
Alcoholvrij bier Cornet 8,5° – 33 cl
Carlsberg 0° Vlaamsche Leeuw 33 cl – 8,5°

Piraat Tripel Hop 10,5° - 33 cl
Chips Paprika/Zout

Gulden Draak 9000 Quadruple 10,5° - 33 cl

Augustijn Grand Cru 9° - 33 cl (blond)

Kwaremont 6,6° - 33 cl (blond)

La Chouffe 8° - 33 cl (blond)

Lefort 8,5° - 33 cl  (donker)

Gulden Draak 10,5° - 33 cl (donker)



Gouden Carolus 33cl – 9° Aperitieven
Gouden Carolus Whisky Infused 33 cl –11,7°

Pineau des Charentes / Sherry 
Streekbieren

Picon Vin Blanc
Cava
Fles Cava

Trappisten Campari Orange
Passoa Orange

Westmalle Tripel 9,5° Pisang Orange
Safari Orange
Ricard

Orval 6,2° Aperol Spritz
Achel Blond 8° Limoncello Tonica 
Speciaalbieren
Liefmans on the Rocks 3,8° – 25 cl
Kriek Boon 4° - 37,50 cl
Oude Kriek Boon 6,5° - 37,50 cl
Oude Geuze Boon 7° - 37,50 cl
Geuze Mariage Parfait 8° - 37,5 cl

Crodino Rosso of Biondo

Martini (wit of rood)

Porto (rood of wit)

Engelken 33 cl – 8,5° (Berlare) Kirr (witte wijn)

Puit 33 cl – 6,2° (Berlare) Kirr Royale (cava)
René 7° – 33 cl (Wichelen)

Vicaris Quinto 5° - 33 cl (Dendermonde)

Vicaris Tripel 8,5° - 33 cl (Dendermonde)

Blanc Foussy Rosé (Bubbels, ijs, pompelmoes)

Westmalle Dubbel 7° (donker)

Chimay Blauw 9° (donker)

Rochefort 10 – 11,3° (donker)

Americano (campari, rode vermouth, bruiswater)

Negroni (gin, campari, rode vermouth)

Sangria (wit, rood, rosé of groen)

Alcoholvrije cocktail bitter (campari met tonic)

Alcoholvrije cocktail zoet (pisang met fruitsap)

Orvélo Tripel 7,5° - 75 cl



Digestieven Warme dranken
Limoncello
Advokaat 'De Klok' Delight, Parfum De Medina, Fruity Babouchka, 
Amaretto di Saronno Finest Earl Grey, Jasmin Green Tea)
Baileys
Calvados Groen, Rozebottel-Framboos)
Bacardi / Rhum Martinique Koffie Espresso / Décafiné
Cognac
Cointreau Koffie Verkeerd
Grand Marrier Cappuccino met melkschuim
Wodka Cappuccino met slagroom
Wodka Red Latte macchiato
Whisky J&B
Whisky Jack Daniels speculoos, karamel of chocolade)
Jenever, jonge, citroen of passievrucht Choc-au-Lait 
Elixir Café glacé

Op zaterdag, zon-en feestdagen zijn
 wij gesloten tussen 17h15’ en 18h00’.

Mogen wij vragen de tafels vrij te
 maken tegen ten laatste 17h30’ aub? Grand Marnier Koffie 

Dank u.
Glühwein

Verse Thee (Exotic Sweetness, Earl Green

Thee (Citroen,Munt, Linde, Rozebot, Kamille, 

Koffie Ristretto (Zeer klein en zeer sterk)

Latte macchiato (met hazelnoot, kaneel,

French Koffie (cognac)

Normandische Koffie (calvados)

Hasseltse Koffie (jenever)

Irish Koffie (whisky)
Italian Koffie (amaretto)

Chouffe Coffee ( likeur - 25 % )



Eten tussen 12h00' en 13h30'
en vanaf 18h00'

Maximum 4 verschillende gerechten aub.
Pasta Salades
Spaghetti Bolognaise Salade Tomaat Mozzarella

Salade met Kip en Spekblokjes
Salade Gerookte Zalm
Salade met warme Geitenkaas en Spek

Lasagne Salade met Scampi's
Croques Rauwe Ham en Meloen
Komen niet gelijktijdig op tafel in combinatie met andere gerechten. Tomatencarpaccio met rauwe ham en 

mozzarella

Croque Bolognaise

Aperitiefhapjes
Portie Kaas

Brood
Frieten

Bord warme hapjes mix Suplement groenten

Spaghetti Bolognaise (groot)

Spaghetti 't Veerhuis (bologn., room, look & spek)

Spaghetti 't Veerhuis (groot)

Croque uit het vuistje (zonder groenten)

Croque Monsieur (met groenten) Gefrituurde gerechten (groenten inbegrepen)

Croque Madame (spiegelei) Kaaskroketten (2 stuks)

Croque Hawaï (ananas) Kaaskroketten (3 stuks)

Garnaalkroketten (2 stuks)

Croque Special (bolognaise & spiegelei) Garnaalkroketten (3 stuks)

Mixed kroketten (1 kaas - 1 garnaal)

Mixed kroketten (2 kaas – 1 garnaal)

Mixed kroketten (2 garnaal – 1 kaas)

Bordje Rauwe Ham (klein of groot)

Mini-Loempia's (8 stuks)

Bitterballen (14 stuks)/Calamares (14 stuks)



Scampi 
Scampi Look, Curry, Diabolique

tagliatelle of brood inbegrepen Pannenkoeken met Suiker en Boter
met friet Pannenkoeken met Confituur

Vleesgerechten
Steak Tartaar Pannenkoeken met Advokaat

Brusselse wafel met Poedersuiker
Keuze : Natuur, Peperroom, Champignonroom Brusselse wafel met Confituur

Brusselse wafel met Slagroom
(sauzen, frieten en groenten inbegrepen) Brusselse wafel met Vanille-ijs

Brusselse wafel met Vanille-ijs & Chocolade

Kindergerechten
Spaghetti Verwenkoffie

Onze wafels en pannenkoeken worden vers bereid.

Daardoor kost het soms iets meer tijd.
Frikandel met frietjes/extra frikandel
Bakje friet met mayonaise Tussen 17h15' en 18h00' is de keuken 

volledig gesloten !!!

Alle consumpties worden afgerekend per tafel.

Pannenkoeken (wanneer de keuken het toelaat)

Pannenkoek met Suiker (1 stuk)
Scampi 't Veerhuis (tomatenroom/cognac)  Pannenkoeken met Suiker (2 stuks)

Pannenkoeken Sibérienne (vanille-ijs)

Pannenkoeken Mikado (vanille-ijs en chocolade)

Filet Mignon (mager, smaakvol) Pannenkoeken met Aardbeien (seizoen)
Rib-Eye (gemarmerd met vet, smaakvol) Brusselse wafels (wanneer de keuken het toelaat)

Filet Pur (mager, heel mals)

Brusselse wafel met Aardbeien (seizoen)

Kaaskroketten (1 stuk)

Garnaalkroketten (1 stuk)



Roomijs
Kinderijsje 1 bol
Kinderijsje 2 bollen

Kinderijsje met warme chocoladesaus
Coupe Vanille
Dame Blanche
Coupe Brésillienne
Coupe Advokaat
Banana Split

Handijsjes

Super Krokant 
(vanille overtrokken met chocolade en amandelen)

Waterijs Orange of Cola 
Supplementen
Warme chocoladesaus
Slagroom
Advokaat
Extra bestek

Voor een vlotter verloop, worden 
 de bestellingen op het terras bij

 opname onmiddellijk afgerekend.

Kinderijsje (met chocolade- of speculoos topping)

Coupe Aardbeien (seizoen)

Maxi Vanille (Vanille omhuld met melkchocolade)

Foto, genomen vanaf de Schelde naar het Dorp toe. Links de 
herberg St.-Martinus, met in de deuropening de eigenaars Fred 
Van Kerckhove en echtgenote Augusta Eeckhout. Achteraan Irma 
Abbeloos met de kleine Luc Van Kerckhove op de arm. De man 
zittende in de boot is "Sooi", de vader van Irma Abbeloos, die het 
Veerhuis (rechts op de prentkaart) bewoonde en er reeds een 
mini-palinghuis op nahield. Die man zou trouwens enkele jaren 
later het "Palingshuis" te Schoonaarde beginnen.  Toen hij op het 
veer woonde, was zijn voornaamste bezigheid het slopen van 
oude schepen. In de stalling van het Veerhuis zelf valt ons een 
klein venstertje op. Het was in dit venstertje dat in 1914 tijdens de 
gevechten op onze gemeente de eerste Belgische soldaat werd 
neergeschoten. Het lage dak achter de kar is dat van de aalputten. 
Ook in de Konkel en aan de brug hebben dergelijke aalputten 
gelegen. De aal werd er opgeslagen in de "Beirputten"; dit waren 
half ingegraven en door een dakconstructie overdekte 
rechthoekige reservoirs. De aal mocht immers niet aangelengd 
worden met regenwater. 

Foto, genomen vanaf de Schelde naar het Dorp toe. Links de 
herberg St.-Martinus, met in de deuropening de eigenaars Fred 
Van Kerckhove en echtgenote Augusta Eeckhout. Achteraan Irma 
Abbeloos met de kleine Luc Van Kerckhove op de arm. De man 
zittende in de boot is "Sooi", de vader van Irma Abbeloos, die het 
Veerhuis (rechts op de prentkaart) bewoonde en er reeds een 
mini-palinghuis op nahield. Die man zou trouwens enkele jaren 
later het "Palingshuis" te Schoonaarde beginnen.  Toen hij op het 
veer woonde, was zijn voornaamste bezigheid het slopen van 
oude schepen. In de stalling van het Veerhuis zelf valt ons een 
klein venstertje op. Het was in dit venstertje dat in 1914 tijdens de 
gevechten op onze gemeente de eerste Belgische soldaat werd 
neergeschoten. Het lage dak achter de kar is dat van de aalputten. 
Ook in de Konkel en aan de brug hebben dergelijke aalputten 
gelegen. De aal werd er opgeslagen in de "Beirputten"; dit waren 
half ingegraven en door een dakconstructie overdekte 
rechthoekige reservoirs. De aal mocht immers niet aangelengd 
worden met regenwater. 

Foto, genomen vanaf de Schelde naar het Dorp toe. Links de 
herberg St.-Martinus, met in de deuropening de eigenaars Fred 
Van Kerckhove en echtgenote Augusta Eeckhout. Achteraan Irma 
Abbeloos met de kleine Luc Van Kerckhove op de arm. De man 
zittende in de boot is "Sooi", de vader van Irma Abbeloos, die het 
Veerhuis (rechts op de prentkaart) bewoonde en er reeds een 
mini-palinghuis op nahield. Die man zou trouwens enkele jaren 
later het "Palingshuis" te Schoonaarde beginnen.  Toen hij op het 
veer woonde, was zijn voornaamste bezigheid het slopen van 
oude schepen. In de stalling van het Veerhuis zelf valt ons een 
klein venstertje op. Het was in dit venstertje dat in 1914 tijdens de 
gevechten op onze gemeente de eerste Belgische soldaat werd 
neergeschoten. Het lage dak achter de kar is dat van de aalputten. 
Ook in de Konkel en aan de brug hebben dergelijke aalputten 
gelegen. De aal werd er opgeslagen in de "Beirputten"; dit waren 
half ingegraven en door een dakconstructie overdekte 
rechthoekige reservoirs. De aal mocht immers niet aangelengd 
worden met regenwater. 

Foto, genomen vanaf de Schelde naar het Dorp toe. Links de 
herberg St.-Martinus, met in de deuropening de eigenaars Fred 
Van Kerckhove en echtgenote Augusta Eeckhout. Achteraan Irma 
Abbeloos met de kleine Luc Van Kerckhove op de arm. De man 
zittende in de boot is "Sooi", de vader van Irma Abbeloos, die het 
Veerhuis (rechts op de prentkaart) bewoonde en er reeds een 
mini-palinghuis op nahield. Die man zou trouwens enkele jaren 
later het "Palingshuis" te Schoonaarde beginnen.  Toen hij op het 
veer woonde, was zijn voornaamste bezigheid het slopen van 
oude schepen. In de stalling van het Veerhuis zelf valt ons een 
klein venstertje op. Het was in dit venstertje dat in 1914 tijdens de 
gevechten op onze gemeente de eerste Belgische soldaat werd 
neergeschoten. Het lage dak achter de kar is dat van de aalputten. 
Ook in de Konkel en aan de brug hebben dergelijke aalputten 
gelegen. De aal werd er opgeslagen in de "Beirputten"; dit waren 
half ingegraven en door een dakconstructie overdekte 
rechthoekige reservoirs. De aal mocht immers niet aangelengd 
worden met regenwater. 

Foto, genomen vanaf de Schelde naar het Dorp toe. Links de 
herberg St.-Martinus, met in de deuropening de eigenaars Fred 
Van Kerckhove en echtgenote Augusta Eeckhout. Achteraan Irma 
Abbeloos met de kleine Luc Van Kerckhove op de arm. De man 
zittende in de boot is "Sooi", de vader van Irma Abbeloos, die het 
Veerhuis (rechts op de prentkaart) bewoonde en er reeds een 
mini-palinghuis op nahield. Die man zou trouwens enkele jaren 
later het "Palingshuis" te Schoonaarde beginnen.  Toen hij op het 
veer woonde, was zijn voornaamste bezigheid het slopen van 
oude schepen. In de stalling van het Veerhuis zelf valt ons een 
klein venstertje op. Het was in dit venstertje dat in 1914 tijdens de 
gevechten op onze gemeente de eerste Belgische soldaat werd 
neergeschoten. Het lage dak achter de kar is dat van de aalputten. 
Ook in de Konkel en aan de brug hebben dergelijke aalputten 
gelegen. De aal werd er opgeslagen in de "Beirputten"; dit waren 
half ingegraven en door een dakconstructie overdekte 
rechthoekige reservoirs. De aal mocht immers niet aangelengd 
worden met regenwater. 

Foto, genomen vanaf de Schelde naar het Dorp toe. Links de 
herberg St.-Martinus, met in de deuropening de eigenaars Fred 
Van Kerckhove en echtgenote Augusta Eeckhout. Achteraan Irma 
Abbeloos met de kleine Luc Van Kerckhove op de arm. De man 
zittende in de boot is "Sooi", de vader van Irma Abbeloos, die het 
Veerhuis (rechts op de prentkaart) bewoonde en er reeds een 
mini-palinghuis op nahield. Die man zou trouwens enkele jaren 
later het "Palingshuis" te Schoonaarde beginnen.  Toen hij op het 
veer woonde, was zijn voornaamste bezigheid het slopen van 
oude schepen. In de stalling van het Veerhuis zelf valt ons een 
klein venstertje op. Het was in dit venstertje dat in 1914 tijdens de 
gevechten op onze gemeente de eerste Belgische soldaat werd 
neergeschoten. Het lage dak achter de kar is dat van de aalputten. 
Ook in de Konkel en aan de brug hebben dergelijke aalputten 
gelegen. De aal werd er opgeslagen in de "Beirputten"; dit waren 
half ingegraven en door een dakconstructie overdekte 
rechthoekige reservoirs. De aal mocht immers niet aangelengd 
worden met regenwater. 

Foto, genomen vanaf de Schelde naar het Dorp toe. Links de 
herberg St.-Martinus, met in de deuropening de eigenaars Fred 
Van Kerckhove en echtgenote Augusta Eeckhout. Achteraan Irma 
Abbeloos met de kleine Luc Van Kerckhove op de arm. De man 
zittende in de boot is "Sooi", de vader van Irma Abbeloos, die het 
Veerhuis (rechts op de prentkaart) bewoonde en er reeds een 
mini-palinghuis op nahield. Die man zou trouwens enkele jaren 
later het "Palingshuis" te Schoonaarde beginnen.  Toen hij op het 
veer woonde, was zijn voornaamste bezigheid het slopen van 
oude schepen. In de stalling van het Veerhuis zelf valt ons een 
klein venstertje op. Het was in dit venstertje dat in 1914 tijdens de 
gevechten op onze gemeente de eerste Belgische soldaat werd 
neergeschoten. Het lage dak achter de kar is dat van de aalputten. 
Ook in de Konkel en aan de brug hebben dergelijke aalputten 
gelegen. De aal werd er opgeslagen in de "Beirputten"; dit waren 
half ingegraven en door een dakconstructie overdekte 
rechthoekige reservoirs. De aal mocht immers niet aangelengd 
worden met regenwater. 


	menu 1 juli 2022

