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in samenwerking met 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze openingstijden voor afhaal: 
Alle dagen tussen 14.00 en 17.00 

Bereikbaar op 073-6144644, of mail info@aubergedeveste.nl 
Bereikbaar op 06-57307445 

Afhalen: Uilenburg 2 

mailto:info@aubergedeveste.nl


Deze week hebben we samen met Tapperij het veulen een menu gemaakt, maar we houden 
onze daghappen en andere gerechten natuurlijk ook. Ze zijn makkelijk thuis te bereiden als 
maaltijd, of voor ’s avonds op de bank. Mocht u speciale wensen hebben laat het ons dan 
weten, dan kijken we wat er kan! 
 
De huiswijn verkopen we momenteel voor € 8,00 per fles (doos van 6 voor €45), en onze 
eigen Champagne van Nowack voor €24,50 per fles. De wijnkaart staat online en we leveren 
tegen 40% korting op de kaartprijs, een enkele uitzondering daar gelaten.  
 

Kreeftensoep      €19,50 p L €11,00 p ½L 
 
Huisgemaakte charcuterie 
Rilette van eend      €  5,00 75gr 
Wildzwijnham      €  5,00 75gr 
Porchetta       €  5,00 75gr 
Eendenham       €  5,00 75gr 
Gemengd plankje olijven/charcuterie   €  17,50 
Gemarineerde olijven     €  4,50 portie 
Bonbons    Per stuk  €  1,00  Doosje van 10 €  9,00 

 
We hebben verschillende daghappen voor €12,50 van vis, vlees of vegetarisch. Deze 
wisselen we met enige regelmaat. Kijk op de website wat we aanbieden. We serveren nu: 
 

Cassoulet met gekonfijte eendenbout 
Vlees-pie met verse groenten  
Hertensukade met aardappel-knolselderijpuree 
Curry van garnaal en fregola  
Parmentier van zalm en zeeduivel 

 
Verder hebben we voor nu 3 mooie gerechten gemaakt van klassiekers uit onze keuken. Niet 
zo zeer als menu, maar gerechten om samen van te genieten. Evt. met een bijpassende wijn! 
 

Tonijn op 3 wijzen geserveerd. We maken tartaar, geschroeid en Tataki.   Per 2   €27,50 
Wijn: Chenin Blanc, Rijks, Zuid Afrika.    €14,50 

 
 Gebakken ganzenlever met Tarte Tatin             P.P.     €12,50 
 Wijn: Sauternes, Chateau Simon, Frankrijk.   ½ fles €14,50 
 
 Trio van kaasgerechten  - Mimolet, meloen, bataat           Per2   €29,50 
     - Vacherin, walnoot, roggeknar 
     - Tête de Moine, macadamia, appel 
 Wijn: Tawny 10 jaar, Graham’s, Portugal.    €14,50 
 
  



Als oud collega’s hebben Tapperij het Veulen en Auberge de Veste 
besloten om hun krachten te bundelen. We hebben een mooi 4 gangen 

menu gemaakt en bieden u de keuze aan om er een bier- of 
wijnarrangement bij te kiezen. Een van beide kan natuurlijk ook, en 

dat is eigenlijk wel het leukste. 
 

Het is een “all-in pakket” voor 2 personen dat we aanbieden  

voor €149,00 en blijven dit doen tot 1 maart.  
 

Graag verrassen we u met deze mooie combinaties.  
Bestellen kan via info@aubergedeveste.nl of per app 06-57307445. 

 
Samenwerkingsmenu  

Wijn versus bier 
           

Voorgerecht: 
Schol, hazelnoot, pompoen 
Rully, Faiveley, Bourgogne 

Le Merle, Noth Coast Brewing Compagny, Fort Bragg, Ca 
 
 

Tussengerecht: 
Skrei, IPA, grapefruit 

Scheurebe, GWF, Franken 
Mind Haze, Firestone Walker Brewing Company, Paso Robles, Ca 

 
 

Hoofdgerecht: 
Livar, aardappel, mosterd  

Shiraz-Cabernet, Cook, South-East Australia 
Old Chub, Oscar Blues Brewery, Longmont, Co 

 
 

Dessert: 
Koffie, caramel, chocola  

Monastrell, Bodegas Bleda, Jumilla 
Trinity in Black, Pühaste Brewery, Tartu, Estland 


