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om gasten
Wifi: Lunchro
us7
Code: Veurhu
(kleine letters)

Mooi
daj d’r bint
________________________
Bij Lunchroom ‘t Veurhuus in Sleen - op de route van het Pieterpad en het Drenthepad - strijk je neer
voor een rustgevende pauze na een actieve wandeling of voor een goed begin van je dag. De krant
ligt al klaar om onder het genot van een kop koffie of thee gelezen te worden. Maak jouw ontbijt,
brunch of lunch compleet met rustiek brood en vers beleg of kies iets lekkers van onze nieuwe
borrelkaart.
Veel van de lekkernijen op onze menukaart zijn eigengemaakt, ook het gebak. Proeft u bijvoorbeeld
eens onze heerlijke arretjescake of onze Veurhuuscake. Onze nieuwe menukaart heeft een ruim
aanbod aan vernieuwde broodjes of andere verrukkelijke lunchgerechten die wij graag voor u maken.
Heeft u iets te vieren, of heeft u gewoon zin in iets lekkers bij de borrel op een gezellige middag of
avond? Team ’t Veurhuus maakt voor u heerlijke hapjesschalen. Vraag naar onze mogelijkheden.

dranken
WARME DRANKEn

Koffie		2,25
Cappuccino		2,50
Latte macchiato 		 2,75
Espresso 		 2,25
Thee		2,25
Verse muntthee met citroen
		 2,50
Verse gemberthee met sinaasappel
2,50
Chocolademelk 		 2,75
van echte chocoladekorrels

Lekkers bij de koffie

Opoe’s appeltaart 		 2,25
(soms met verrassende vulling)
Arretjescake		1,00
Veurhuuscake		1,25
Kruidcake		1,00
Brownie		1,00
Koffie met likeur en arretjescake		 5,00
Slagroom		0,50

Frisdranken

Cola		2,25
Cola zero		 2,25
Fanta		2,25
Cassis		2,25
Fuze tea sparkling black		 2,50
Fuze tea peach greentea		 2,50
Fuze tea mango kamille greentea		 2,50
Finley bitter lemon		 2,50
Finley tonic		 2,50
Finley ginger ale 		 2,50
Appelsap		2,25
Verse Jus d’Orange
3,00
Chaudfontaine blauw		 2,25
Chaudfontaine rood		 2,25
Fristi		2,50
Chocomel		2,50

Bier & wijn

Hertog Jan		
Hertog Jan 0.0
Hertog Jan Bastaard Radler		
Hertog Jan Lentebock		
Hertog Jan Weizen		

2,50
2,50
2,75
2,75
2,75

Glas wijn (rood, wit of rosé)		
Fles wijn		

3,50
9,95

onze thee
Veurhuus thee

Een verrassende thee die u niet kunt
overslaan
ingrediënten: rooibos, rozenbloesem,
korenbloesem, zonnebloembloesem,
honing, anijs en sinaasappelschil

Slener lente

Een groene thee met rozenknopjes
en de Drentse heidebloesem
ingrediënten: rozenbloesem, heide,
jasmijn, gepofte rijst en suiker hartjes

Sencha orange gember

Een heerlijke groene thee met pit geschikt
voor elk seizoen dankzij de warme smaken
van gember en zoethout en de verrassende
combinatie met citrus
ingrediënten: gember, zoethout, lemon
grass en sinaasappelschil

Engelse melange

Een heerlijke gemoedelijke thee met
een karakteristieke smaak
ingrediënten: zwarte thee

Slener zomer

Een frisse witte thee met lemongrass
en passievrucht
ingrediënten: lemongrass, kokos,
passievrucht, citroen, rozenblaadjes,
korenbloembloesem, goudsbloembloesem,
zonnebloembloesem en bramenbladeren

Droom van Drenthe

Deze zwarte thee is een echte
allemansvriend, een heerlijk zachte
en licht bloemige thee
ingrediënten: korenbloembloesem,
saffloerbloesem en zonnebloembloesem

Sinaasappel Chai

Een heerlijke smaakvolle thee met een
waanzinnige combinatie van frisse stukjes
sinaasappel gecombineerd met de warme
smaken van kardemon en gember
ingrediënten: rooibos, gember sticks,
kardemon en sinaasappelschil

Straatje van Vermeer

Een zoete groene thee die zowel warm
als koud gedronken kan worden!
ingrediënten: banaan, aardbei en honing

Neem uw favoriete thee
nu ook mee naar huis!

LUNCH
Soepen

Soep van de dag 		
geserveerd met brood en roomkaas

Belegde Broodjes
wit, bruin of spelt meergranen

Gezond (ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en sla)
		
Filet Americain (ei en ui)		
Brie (walnoot en honing)		
Geitenkaas (warme bacon en cranberrycompote) 		
Zalm (kruidenkaas, ui, honingmosterdsaus en sla)		
Bea’s broodje (kipshoarma, spekkies, zongedroogde tomaatjes,
rucola en Parmezaanse kaas)		
Gebakken beenham (honingmosterdsaus en sla)		
Carpaccio (ui, pesto mayonaise, rucola, Parmezaanse kaas
en broadbeans)		
Huisgemaakte gehaktbal		
Huisgemaakte gehaktbal zonder brood 		

Klassieke clubsandwich

4,75
4,50
4,75
4,75
5,25
5,95
4,75
5,95
4,50
3,00

		

Geroosterd brood, warme kipfilet en bacon, kaas, ei, zongedroogde
tomaatjes, komkommer, ui, mayonaise-whiskeycocktailsaus, rucola
en naturel chips

Eiergerechten

4,50

Uitsmijter zalm en twee sneetjes brood
Uitsmijter ham kaas en twee sneetjes brood
Boerenomelet en twee sneetjes brood

		

6,95

		

5,50
5,50
5,50

Zalm (roomkaas, tomaat, komkommer, ui en sla)		

4,95

Wraps

Klaver wrap (kipshoarma, Mexicaanse groente, chilisaus,
crème fraîche en sla)

5,50

Tosti’s

Tosti kaas of ham kaas
		
Veurhuustosti (kaas, tomaat en ui)		
Boerentosti (oude kaas, droge worst en bosui)
		
Geitenkaastosti (geitenkaas, ham, rucola en tomaat)		
Tosti kip (Kip, kaas, tomaat en pesto)
		

3,95
4,50
4,75
4,50
4,75

Verse salade (geserveerd met brood

en roomkaas)
Sla, ei, tomaat, komkommer, ui, yoghurtdressing
en Parmezaanse kaas 		
Extra toevoeging: Zalm
		

Rondje Veurhuus voor 2 personen

Een proeverij van vier van onze lunchgerechten:		
Gevulde wrap met (gerookte kip, sla, zongedroogde tomaatjes
en roomkaas)
Boerentosti
Broodje met beenham
Mosterdsoep met droge worst en bosui
		

Kindermenu				

Kindertosti kaas of ham kaas (2 sneetjes brood)		
Poffertjes (met poedersuiker)		
Kidsbox (tosti of poffertjes) 		

Vertel ons over uw allergieën of dieetwensen,
dan kunnen wij hier rekening mee houden

6,95
7,95
15,00

3,00
3,00
4,50

Voor bij de borrel

Brood met dips (aioli, kruidenboter en tapenade)
		
Bakje met nootjes 		
Bakje met olijven		
Nacho’s 		

4,25
3,25
3,50
5,50

Tip van het huis: Deze heerlijke nacho’s!

Borrelplankje

2 soorten kaas, 2 soorten vlees, cherrytomaatjes en nootjes

Veurhuusplankje

(2 soorten kaas, 2 soorten vlees, cherrytomaatjes, nootjes,
brood en nacho’s)

		

6,95

		

15,00

Hapjesschalen

Ook voor verschillende heerlijke hapjesschalen ben je bij
Lunchroom ’t Veurhuus aan het juiste adres!
Opoe’s Hapjesschaal						20,00
11 personen
5 hapjes per persoon
Hapjesschaal ’t Klavertje						22,50
14 personen
5 hapjes per persoon
Hapjesschaal ’t Veurhuus						30,00
11 personen
5 hapjes per persoon
Tapasschaal Deluxe						20,00
8 personen
6 hapjes per persoon
Visschaal Kortwijk						25,00
7 personen
6 hapjes per persoon
Boerenschaal						22,50
10 personen
7 hapjes per persoon
Gevulde eieren (10 stuks)

				

5,00

Kent u Tripadvisor? Kadoshop
’t Klavertje
Via deze site kunt u

beoordelingen bekijken
over steden, hotel,
restaurants en andere
bezienswaardigheden.

’t Veurhuus staat er ook bij. Neem eens een kijkje
op deze site en laat een berichtje achter.

Op de hoogte
blijven?

Lunchroom ’t Veurhuus heeft nu een eigen
Facebookpagina. Like onze pagina en blijf
op de hoogte van onze lunchroom!

High tea
of High
borrel

Onze high tea (€15,00) kent
u misschien al wel, maar we
hebben nu ook een high
borrel! Voor € 25,00 p. p.
geniet je van de lekkerste
borrelgerechten.
Reserveer nu!

Tegenover Lunchroom ’t Veurhuus zit
Kadoshop ’t Klavertje gevestigd.
Kadoshop ‘t Klavertje is hét adres
voor eigentijdse woondecoratie of
een mooi cadeau. Hier vind je de laatste
woontrends, maar ook verrassende
unieke accessoires die je nergens
anders zult vinden.
De kadoshop werkt samen met Icare en
het Toeristisch Informatie Punt (TIP).
Dit betekent dat u hier niet alleen terecht kunt voor een cadeautje, maar
ook voor toeristische informatie over de
omgeving van Sleen en voor informatie
over Icare.

WiFi:
Lunchroom
gasten,
code: Veurhuus7

Kindermiddagen in ‘t veurhuus
Elke (woensdagmiddag) toveren wij
onze stamtafel om tot knutseltafel,
want tussen (14:00) en (17:00) is het
knutseltijd! Stuur je ouders maar even
de Albert Heijn in voor boodschappen
en dan kan jij jouw creativiteit kwijt bij
de kindermiddag.

Zijn we uit geknutseld?
Dan slaan we aan het bakken!
Eigengemaakte pizza blijft favoriet, maar
we draaien onze hand ook niet om voor
eigengemaakte taartjes, pannenkoeken,
poffertjes en brownies.
Heb je er al zin in? Kom gezellig eens
een kijkje nemen! Tot woensdag!
(Er zijn geen kosten verbonden aan de
kindermiddag)

Grabbelton

Bij een glas drinken mogen kinderen gratis
grabbelenin onze schatkist!

Openingstijden
van de
Albert Heijn
Van maandag tot en met zaterdag zijn
wij van 08:00 tot 20:00 geopend.
Op zondag is de winkel van 10:00
tot 18:00 geopend.

Van een deskundige voetbehandeling tot een heerlijk ontspannende lichaamsmassage kun je
terecht bij schoonheidssalon Klaver 4. Omdat iedereen anders is, geven we persoonlijk advies,
afgestemd op uw wensen en de behoefte van de huid.
In onze salon werken we met het luxe merk Annemarie Börlind, innovatieve en effectieve
natuurcosmetica. Deze producten zijn dierproefvrij, en bevatten geen dierlijke bestanddelen,
synthetische geur-, kleur- en conserveringsmiddelen. De werkwijzen en kwaliteitsrichtlijnen
van Annemarie Börlind zijn EcoControl gecertificeerd. Graag tot ziens in onze salon!
kleine behandelingen
Epileren wenkbrauwen
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen gelaat v.a.
Extra onzuiverheden verwijderen
(tijdens behandeling per 15 min.)
Anti age oogbehandeling
Harsen onder- of bovenbenen
Harsen onder- en bovenbenen
Harsen oksels
Harsen bikinilijn

los geboekt
10,00
10,00
17,50
10,00
15,00
15,00
n.v.t.

in behandeling
7,50
7,50
12,50
7,50
12,50
10,00
7,50

22,50
22,50
32,50
15,00
22,50

19,50

lichaamsmassages
Ontspanningsmassage 25 min		
Ontspanningsmassage 55 min		
Hotstone massage 25 min		
Hotstone massage 55 min		

29,50
50,00
30,00
55,00

hand behandelingen
Handverzorging 		
Gelpolish 		
Handrelax		

24,50
22,50
12,50

voetbehandelingen
Pedicure		
26,00
Voetencheck		12,50
Voetenverwennerij		
25,00
Gelpolish voeten		
25,00
Pedicure inclusief gelpolish		
45,00
schoonheidsbehandelingen
Kennismakings behandeling		
Volledige behandeling		
De luxe behandeling		
Anti age behandeling		

30,00
37,50
47,50
55,00

Voetbehandelingen
Pedicure		26,00
(nagels knippen en polijsten-reinigen nagelwal-verwijderen overtollig eelt/likdoorns/
kloven- korte voetmassage met verzorgende voetencrème)
Voetencheck		12,50
(nagels knippen of likdoorn verwijderen of ingroeiende nagel behandelen (per 15 minuten))
Voetenverwennerij		25,00
(warme compressen-voetenscrub-weldadige massage met verzorgende voetencrème)
Gelpolish voeten		25,00
(wekenlang prachtig gelakte nagels)
Pedicure inclusief gelpolish		45,00
Gezichtsbehandelingen
Kennismakingsbehandeling		30,00
(intake-huidanalyse-reiniging-masker-lotion-dagverzorging)
Volledige behandeling		37,50
(reiniging-dieptereiniging-massage van gelaat, hals en decolleté-masker-lotion-serumdagverzorging)
De Luxe behandeling		47,50
(reiniging-dieptereiniging-massage van gelaat, hals en decolleté-intensief maskerlotion-serum-dagverzorging (
+ keuze uit epileren wenkbrauwen of handrelax))
Anti age behandeling		55,00
(epileren wenkbrauwen-reiniging-dieptereiniging-massage van gelaat, hals en
decolleté-intensief masker-lotion-serum-dagverzorging
(+keuze uit handrelax of hoofdhuidmassage tijdens het masker))
(Voorafgaand aan iedere behandeling wordt een huidanalyse gedaan om deze volledig
op uw huidconditie af te stemmen)
Behandeling uitsluitend op afspraak!
Mocht een behandeling onverhoopt niet door kunnen gaan, wilt u het dan even laten weten.
Graag minimaal 24 uur van te voren. Anders zijn we genoodzaakt de behandeling in rekening
te brengen.

Ontdek Magisch Drenthe
kijk voor de actuele agenda op

www.magischdrenthe.nl

Onze regio biedt tal van mogelijkheden om te genieten en ter recreëren.
Voor deskundige informatie, kom gerust langs bij ons Tourist Info kantoor
tegenover Lunchroom ‘t Veurhuus

Tourist Info

