BEZORGSERVICE

Bezorgtijden
Dinsdag t/m zondag 16.30 - 19.00 uur
In overleg kunnen we ook op andere tijden leveren.
Vanaf € 15 gratis thuisbezorgd!
Café - Eeterij ‘t Vermaeck
Rijksweg 115, 5121 RD Rijen
www.hetvermaeck.nl
Bestellen kan online via www.hetvermaeck.nl/bezorging
of telefonisch via 0161-240716.
Download nu ook onze bestel app Vermaeck Rijen!

SPECIALITEITEN UIT EIGEN KEUKEN
Stokbroodje ‘t Vermaeck
Gebakken varkenshaasreepjes | Paprika | Ui |
Champignons | Stokbrood | Kruidensaus

€9

Clubsandwich		
Drie geroosterde boterhammen | Gerookte kalkoen |
Spek | Gekookt ei | Tomaat | Komkommer | Sla |
Remouladesaus | Friet en mayonaise

€ 10

Stokbroodje pikante kip
Pikant gebakken kippenreepjes | Sla |
Bourgondische kruidensaus

€9

WRAPS
Tuna wrap (koud)		
Wrap met tonijn | Roma tomaatjes | Rode ui |
Kappertjes | Rucola | Pestodressing

€ 8

Wrap Kip (warm)		
Wrap pikante kip | Champignon | Rode ui |
Paprika | Bourgondische saus

€ 9

Wrap Vega (warm)		
Geitenkaas | Noten I Diverse groenten | Gegratineerd

€ 9

SOEPEN
Tomatensoep
Champignonsoep

300cc
300cc

€6
€6

SALADES
Salade Gerookte Zalm
Gerookte zalm | Rode uiringen | Pijnboompitjes |
Bieslook | Pestodressing

€ 14

Vegetarische Salade
Geitenkaas uit de oven | Noten | Croutons van
rozijnenbrood | Bieslook | Truffeldressing

€ 13

Salade Carpaccio		
Rundercarpaccio | Pijnboompitjes | Parmezaanse
kaas | Spekjes | Truffelmayonaise

€ 13

HOOFDGERECHTEN
Hamburger ’t Vermaeck
Gegrilde hamburger | Italiaanse bol |
Cheddar kaas | Friet

€ 13

Sliptongetjes		
2 sliptongetjes in roomboter gebakken |
Salade | Friet | Remouladesaus

€ 18

Varkenshaassaté		
Licht pikante satésaus | Atjar | Kroepoek | Friet

€ 15

Biefstuk		
Pepersaus | Salade | Friet

€ 16

Pikante kipreepjes		
Bourgondische kruidensaus | Salade | Friet

€ 13

Oosterse Spare Ribs		
Ketjap I Cocktailsaus I Knoflooksaus

€ 17

Mixed grill		
Kipfilet I Ossenhaas I Varkenshaas I Spare rib I
Cocktailsaus I Knoflooksaus

€ 18

KINDERGERECHTEN
Frites met een frikandel of kroket,
appelmoes en mayonaise		

€7

Frites met 2 knakworstjes, appelmoes en mayonaise

€7

Frites met 6 kipnuggets, appelmoes en mayonaise

€7

Spareribs met frites, appelmoes en mayonaise

€9

Lekkerbekje met frites, appelmoes en mayonaise

€8

Spaghetti met bolognaisesaus

€8

Bij alle kindergerechten zit een speelgoedje én een
waardepunt om te besteden bij Café – Eeterij ’t Vermaeck!
EXTRA
Extra frites of gebakken aardappels
Extra salade of warme groenten
Extra stokbrood met kruidenboter
Blikje Coca Cola, Coca Light, Sprite, Fanta Sinas
Blikje Bavaria bier		

€3
€2
€3
€2
€3

ONS CAFÉ
Lekker borrelen in een ongedwongen
sfeer met familie, vrienden of collega’s?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Voor zowel de echte bierliefhebber
als wijnliefhebber hebben we een
uitgebreide bier- en wijnkaart.
Uiteraard hoort bij een drankje ook een
lekker hapje! Alles is mogelijk; van een
oer-Hollandse bitterbal tot aan heerlijke
kleine tapashapjes uit eigen keuken.
ONZE EETERIJ
In onze eeterij kunt u op een sfeervolle
en ongedwongen manier genieten van
onze heerlijke lunchkaart, dinerkaart en
High Tea. Maandelijks presenteren we
een 3-gangen keuzemenu voor slechts
€ 28 p.p. Maar u kunt ook een keuze
maken uit diverse gerechten van
onze à la carte kaart, met daarop
de klassiekers van ‘t Vermaeck:
de overheerlijke spareribs, mixed grill,
varkenshaassaté en sliptongetjes.
FEESTEN EN PARTIJEN
In onze zaal, de spiegelzaal, kunt u
terecht voor groepen van 20 tot 400
personen. De zaal kan op diverse
manieren worden ingericht en is voorzien van diverse spiegels; vandaar de
naam spiegelzaal.
Een extra specialiteit is de barbecue in
de zaal. Door een speciale afzuiginstallatie kunt u altijd zonder problemen
binnen, en in alle seizoenen, genieten
van een barbecue.
Er zijn diverse mogelijkheden op
culinair gebied en wij zullen trachten
uw wensen tot werkelijkheid te
brengen. Voor kleinere gezelschappen,
tot 80 personen, kunt u ook bij ons in
het cafégedeelte van ‘t Vermaeck
terecht.
NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
NEEM SNEL EEN KIJKJE OP WWW.HETVERMAECK.NL !!!

