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Gekookte Mosselen ,  een

seizoensproduct én één van onze

specialiteiten



VOORGERECHTEN

Scampi's in knoflook
roomsaus
Gebakken Scampi's uit de Middellandse Zee in 
een heerlijk roomsausje van verse peterselie en 
een schijfje citroen

€ 14,00

Soep van de dag
Tomatensoep van verse Westlandse tomaten. 

€ 6,50

Brood met 
kruidenboter
€ 3,00

Huisgemaakte
Zeeuwse Vissoep
Heerlijke vissoep rijkelijk gevuld met stukjes vis, 
mosseltjes garnaaltjes en kruiden

€ 9,95

Salade Oosterschelde
Proef deze frisse Oosterschelde sensatie, van 
de kwaliteit die u van ons mag verwachten! Een 
frisse gemengde salade, met gerookte paling, 
Hollandsche garnaaltjes, en gerookte zalm. 
Geserveerd met een heerlijke dressing.

€ 16,50

Hollandsche
garnalen cocktail
De traditionele Garnalencocktail van 't Veerhuis 
is rijkelijk gevuld met Hollandsche Garnalen op 
een bedje van sla en een heerlijke cocktailsaus. 
Een vleugje fris wordt verkregen door citroen.

€ 15,50



HOOFDGERECHTEN

Gebakken sliptongetjes
Noordzee Sliptongetjes die -drie op een rij-
geserveerd worden op uw bord

€ 21,50

Gegrilde zalmfilet
Geen mooiere wateren dan de Schotse wateren 
waar deze vis vandaan komt. Wordt zo bereid
dat het smelt op uw tong. Het geheel wordt 
afgemaakt met vissaus en Hollandsche
garnaaltjes

€ 24,00

Proeverij van 3 soorten
vis
Dagelijks vers én dus dagelijks verschillend, met 
een heerlijke saus geserveerd

€ 26,50

Visvangst van de week
Onze kok gooit ook graag zelf een hengeltje uit. Deze 
week is de visvangst van de week gebakken 
tongschar op de graat gebakken.

€ 20,50

Vis van het seizoen
Afhankelijk van het seizoen hebben wij
aanvullend op de kaart allerlei heerlijke visgerechten 
op de kaart. Vandaag hebben wij  Oosterschelde 
Paling als vis van het seizoen



Vleesgerecht van de
maand
iedere maand zoeken wij een speciaal 
vleesgerecht voor u uit. Vraag aan de bediening 
wat wij serveren. 

 € 21,50

Kindermenu Jasper
Soep 
Kinderschnitzel met frites en appelmoes 
IJsje

 € 16,00

Tournedos
Tournedos wordt ook wel ossenhaas, biefstuk
van de haas of tenderloin genoemd. Het is het
meest malse stukje rundvlees. De basiskwaliteit
ligt in de tournedos zelf. Onze kok grilt het op
het adieu grilplaat en maakt het af met een
heerlijke pepersaus. Een aanrader voor de
vleesliefhebber!

 € 25,50



Rauwe oesters ,  één van onze

specialiteiten ,  vindt u natuurlijk

terug tijdens de Veerhuis -

Visspecialiteitenavond 



Schipper mag ik overvaren?

Tot 1988 voer hier het veer Anna Jacobapolder-
Zijpe. Een veerdienst die in heel Nederland grote 
bekendheid had, en één van de verbindingen 
was van het vaste land naar de Zeeuwse 
eilanden waaronder Schouwen Duiveland.

Eric Moerland liep hier als jongetje van zes jaar 
oud op al zijn vrije dagen rond. Samen met wat 
vriendjes waste hij de ramen van de auto's die 
stonden te wachten voor de veerpont, en 
verdiende daar één gulden per auto mee. 

Op 6 juli 1988 ging het veerpont uit de vaart. En 
dat leek het einde van het wachthuisje. Nadat 
het wachthuisje vier jaar leeg stond kon de 
familie Moerland het kopen. En dat was het 
begin van Restaurant 't Veerhuis, vandaag de 
dag een visspecialiteitenrestaurant. 

Het oude haventje kreeg na het wegvallen van 
de veerpont ook een nieuwe functie. Er worden 
nu hangcultuurmosselen gekweekt en als het 
seizoen er naar is, staan die vanzelfsprekend op 
de kaart. Verser vindt u ze niet!

In de loop der jaren werd het restaurant 
verschillende keren uitgebreid. Op 1 augustus 
2007 opende Hotel Oosterschelde haar deuren 
en daarmee was de laatste grote uitbreiding een 
feit. 

Een jaar later in 2008 werd de veerdienst Anna 
Jacobapolder - Zijpe nieuw leven ingeblazen. De 
familie Moerland nam het initiatief om in de 
zomermaanden (juli en augustus) haar boot in te 
zetten voor de overtocht van fietsers en 
voetgangers. Dit hebben zij tien jaar op vrijwillige 
basis gedaan. Daarna was de boot niet meer 
zeewaardig. Sinds 2020 vaart de Bru 45 in de maanden 
juli en augustus enkele keren per week als pontje heen 
en weer.



Onze huiswijn droog wit én rood komt van Josselin, 
en dat is een label van het beroemde Domaine
Laroche, in Frankrijk heel groot. Laroche biedt altijd
uitstekende kwaliteit. De druiven komen uit Zuid-
Frankrijk; veel zon, veel fruit, erg lekker!
Onze huiswijn wit zoet is van Marquis d'Alban. Deze
witte Bergerac heeft behalve een prettig zoetje ook
een aangename frisheid. 

WIJNEN
Huiswijnen

Per glas    € 5,25 
Per karaf€ 13,50 
Per fles  € 24,50

Josselin

Chardonnay 

Josselin

Merlot 

Per glas     € 5,25 
Per karaf€ 13,50 
Per fles  € 24,50

Marquis d

Alban Cotes

de Bergerac
Per glas     € 5.25 
Per karaf €13.50 
Per fles € 24,50

Witte wijnen per fles
Cave de Turckheim 
Pinot Blanc - Chemin 
des Seigneurs
De Pinot Blanc is een druif 
uit de Elzas, deze wijn komt 
van de betere wijngaarden, 
dus mooier van kwaliteit. 
Soepele wijn met citrus, wit 
fruit en kruiden. Past bij 
vele visgerechten.

Prijs per fles € 29,50

Riesling Trocken – 
Fritz Fisk
Uit de Moezel  komt deze heerlijke bloemige Riesling. 
Een elegante en klassieke 
wijn, met de voor een 
Duitse Riesling 
kenmerkende aroma’s van 
perzik, abrikoos en 
citroenschil. Een aanrader 
op een zonnige zomerdag 
bij een heerlijk visgerecht.

Prijs per fles € 25,25

Montespina

Sauvignon Blanc –

Rueda Spanje
De Sauvignon geeft in de
heuvels van Rueda
stuivende wijnen met een
opwekkende smaak. 
Bloemig, zachtfris met
groene appel en citrus, en
een jamachtige fruitigheid
van kruisbessen.

Prijs per fles € 24,50

Chablis Louis

Moreau
Chablis is een wijn die 
geproduceerd wordt 
rondom het stadje Chablis 
en valt onder de 
Bourgogne.
De druif is ook hier 
Chardonnay. Door de 
bodem (kalk en schelpen)  
krijgt hij z’n mineralige 
smaak.
Prijs per fles € 38,50



Rode wijnen per fles
Albet i Noya Curiós –

Penedès Spanje

Een eerlijke en heerlijke 
rode Bio wijn uit Noord 
Spanje. Helder en volrood 
van kleur met een geur van 
bessig fruit. Smaakvol en 
soepel, deze jonge fruitige 
niet-houtgerijpte 
Tempranillo.

Prijs per fles € 24,50

Les Calcaires 
Pinot Noir

Pure, sappige frisse wijn uit 
de Loire. De Pinot Noir is 
zacht en verfijnd met 
aroma’s van rode bessen 
en warme specerijen. 
Aanrader! 

Prijs per fles € 27,50

Tenuta di Burchino Chianti

Superiore

Uit de heuvels rond Pisa
komt deze heerlijke Chianti. 
Mooie stevige en ronde
smaak met fruit als bessen
en kersen en een pittige
toets van specerijen.

Prijs per fles € 27,50

Rosé per fles
Josselin

Uit zuid Frankrijk, gemaakt
van de druiven Grenache
en Syrah, en dat betekent
een volle fruitige wijn, die 
iedereen lust.

Prijs per fles € 24,50

Gerard Bertrand Gris Blanc

Licht, fris en opwekkend!
Een elegante rosé,
gemaakt van de Grenache
Gris druif. Bleekroze kleur,
met fruitige tonen en een
aangenaam frisse smaak.

Prijs per fles € 24,50



Champagne/Mousserend
Prosecco dei Pronol

In Veneto wordt van de 
Prosecco-druif één van de 
beste Italiaanse 
mousserende wijnen 
gemaakt. Deze Spumante 
smaakt mooi fris en zuiver 
met en aangename mousse 
in de mond.

Prijs per fles 
van 0.2 liter € 10,50

van 0,75 liter € 34,50

Cava Segura Viudas Brut

Een heerlijke Spaanse
Cava met een elegante,
zuivere frisse smaak en een
zachte mousse.

Prijs per fles 
van 0.2 liter € 9,50 
van 0,75 liter € 29,50

Champagne Duchene-

Cuvee Leonie Brut

Champagne dankt zijn
unieke karakter aan de
herkomst uit het koele
noorden van Fankrijk en de
krijtbodem in het gebied. De
Cuvee Leonie heeft een
rijpere smaak door het
grote aandeel Pinot.

Prijs per fles   € 74,50



Onderwaterwereld 
Oosterschelde



Zeekraal
Zeekraal (Salicornia europaea) is een plant die op slikken groeit, aan de rand van de
Oosterschelde. Het wordt ook wel hanepoot of zouterik genoemd. Zeekraal is een typische
seizoensgroente. Het seizoen loopt vanaf begin mei tot begin september. De smaak van
Zeekraal is vooral erg zilt. Zeekraal is zeer gezond. Het heeft een lage voedingswaarde, en
is een uitstekende bron van voedingsvezels. Ook bevat het veel vitamines en minaralen.
Wij serveren zeekraal (in het seizoen) bij onze visgerechten. 

Restaurant 't Veerhuis 
Rijksweg 5 

4675 RB  Anna Jacobapolder 
t:  0167 576046 

 www.restaurantveerhuis.nl 
info@restaurantveerhuis.nl




