
INFORMATIE OVER FEESTEN
Restaurant “De Veerstal”

Arrangementen
Ons restaurant is 7 dagen per week geopend!

Voor bruiloften en partijen is De Veerstal een uitstekende en gezellige accommodatie. Zoals u kunt lezen hebben 
wij vele mogelijkheden. De medewerkers van De Veerstal zullen zich met elkaar inzetten voor een fantastische dag.

Wij hopen u met deze folder een indruk te geven van onze mogelijkheden. Omdat een feest naar ieders wens 
samengesteld kan worden, willen wij u graag te woord staan en onze locatie tonen.

Het restaurant
Wie wil het niet, heerlijk 
eten in een gezellige 
ambiance voor een 
redelijke prijs. Dat kan 
in ons restaurant met 
ruime keuze aan vlees-, 
vis- en pastagerechten 
en niet te vergeten kindergerechten. Het restaurant is  
in de zomermaanden 7 dagen vanaf 10.00 uur en in het 
voor- en naseizoen 5 dagen per week vanaf 12.00 uur 
geopend.

Kortom, een heerlijk familierestaurant met een  
fantastische sfeer voor jong en oud!

De kinderen
Over de kinderen hoeft 
u zich geen zorgen 
te maken. Zij kunnen 
zich heerlijk vermaken 
in onze grote buiten-
speeltuin of bij slecht 
weer in onze indoor 
speeltuin met ballenbak, klim- en klauterrekken, 
computerspellen, legoblokken, kortom tijd te kort!

In de zomer (hoogseizoen) is er een animatieteam 
aanwezig, door wie de kinderen heerlijk worden bezig  
gehouden, zodat u lekker van een kopje koffie kunt  
genieten en de gezonde buitenlucht bij De Veerstal kunt
inademen.

De jachthaven
Onze moderne jachthaven is geschikt voor boten tot  
21 meter en voorzien van moderne infrastructuur.
• 16 ampère walstroom
• Gratis Wi-Fi
• Uiterst stabiele en brede steigers
• Het gehele complex is voorzien van  
 videocamera’s
• Uitpompsysteem voor uw vuilwatertank
• Uitstorttafel voor uw chemisch toilet
• Goede verharde parkeervoorzieningen
• Botenhelling
Als havengast heeft u toegang tot alle faciliteiten van ons 
recreatiepark.

Het recreatiepark
Aan de rand van het  
Rhederlaag ligt al ruim 
45 jaar het familiebedrijf 
Recreatiepark De Veerstal, 
een unieke plaats voor
rust, ruimte en 
ontspanning, omgeven 
door 400 hectare water en aan de andere kant gelegen 
tegen de Veluwe met zijn prachtige bossen en fiets- en 
wandelpaden. 

In het kort:
• Moderne jachthaven 
• Restaurant & Partycentrum
• Minishop
• Speeltuin
• Verhuur van moderne chalets
• Verkoop van caravans en chalets
•  Verkoop van visvergunningen
• Centraal gasnet
• 16 ampère stroomaansluiting
• Riolering
• Gratis Wi-Fi
• Wasserette
• Zwemmen 
• Zeilen
• Vissen
• Ideale fietsverbindingen tussen de Veluwe en  
 Achterhoek
• Kanoverhuur
• Zandstranden op loopafstand
• Botenhelling
• Animatieprogramma in het hoogseizoen
• Indoorspeeltuin
• Bowling
• Pontje Giesbeek

Adresgegevens en bereikbaarheid
Marsweg 12, 6988 BM Lathum.
Tel.: +31 (0)313 631319 / Fax: +31 (0)316 582620
E-mail: info@veerstal.nl / Web: www.veerstal.nl

• Vanuit Utrecht verlaat u de A12, afrit 27 richting Westervoort, 
daarna gaat u richting Giesbeek/Doesburg. 

• Vanuit Duitsland verlaat u de A12 (Westervoort afrit 27) 
daarna richting Lathum/Doesburg.  

• na 5 km komt u bij het bord Lathum, waar de borden  
u naar het park leiden.

Avondfeesten

Of u het nu groots aan wilt pakken, of kiest voor een  
bescheidener feestje, wij maken er samen met u een 
feest van om nooit te vergeten.

• Ontvangst met koffie/thee en petit fours
• Onbeperkt fris, wijn en bier  

(exclusief buitenlands gedistilleerd en likeuren)
• 2 x warme hapjes
• 1 x koude hapjes
• Zoutjes en nootjes op tafel
• Ter afsluiting koffie/thee met een puntzak friet

• Uitbreiding: 
-  Broodje belegd met kaas/ham 
-  Warm saucijzenbroodje 
-  Hard broodje met warme beenham, satésaus,   
 rauwkost en puntzak friet met mayonaise 
-  Ham/meloen 
-  Gevuld eitje 
-  Courgette, tomaat en mozzarella 
-  Nootjes (schaal)    
-  Zalmwrap 
-  Kippenboutje 
-  Gambaspies limoen 
-  Hollandse garnalen met basilicum 
-  Kipsaté (2st.) met satésaus 
-  Bitterballen per 10 personen 
-  Bittergarnituur per 10 personen 
-  Worst/kaasblokjes per 10 personen

Avondfeest Royal

• Ontvangst met een champagnecocktail en gesorteerd 
gebak

• 2 x koud bittergarnituur (luxe)
• 2 x warm bittergarnituur (luxe)
• Hollandse haring, roggebrood en een koude borrel
• Rondje Italiaans en Frans  

(verschillende worsten en kazen)
• Drankjes worden naar keuze geserveerd  

(exclusief buitenlands gedistilleerd en likeuren)
• Afsluiting met koffie/thee of puntzak friet

Avondfeest met hapjesbuffet

• Ontvangst met koffie en gesorteerd gebak
• Op een afgesproken tijdstip serveren wij een  

hapjesbuffet bestaande uit: 
gevulde eieren, huzarensalade, Franse kaas, gekookte 
achterham met asperge, tonijnsalade, olijven,  
tapenade en Hollandse haring

• Gehaktballetjes, bami- en nasiballetjes, mini saté, en 
gemarineerde kippenboutjes

• Stokbrood en karrewiel brood met kruidenboter
• Drankjes worden naar keuze geserveerd  

(excl. buitenlands gedistilleerd en likeuren)
• Afsluiting met koffie/thee en een mini  

saucijzenbroodje

• Uitbreiding op het avondfeest: 
-  Petit fours i.p.v. gesorteerd gebak 
-  Bruidstaart i.p.v. gesorteerd gebak 
-  Champenoise i.p.v. koffie 
- Taartenbuffet i.p.v. gesorteerd gebak 
-  Broodje beenham i.p.v. belegde broodjes 
-  Saucijzenbroodje i.p.v. belegde broodjes 
-  Zoutjes en nootjes op tafel 
-  Lakei tijdens de ontvangstperiode 
-  Koffie/thee met diverse bonbons

Feestavond compleet arrangement

• Koffie, soesjes, drankjes 
(exclusief buitenlands gedistilleerd en likeuren)

Buffet bestaande uit: 

• Koude gerechten 
-  Huzarensalade en zalmsalade 
-  Hollandse nieuwe haring en gerookte zalm 
-  Koude sauzen, stokbrood en kruidenboter

• Warme gerechten 
-  Varkensfilet met champignonroomsaus 
-  Shaslicks 
-  Friet en rauwkostsalades

• Desserts 
-  Aardbeienbavarois 
-  IJs met geflambeerde kersen en chocoladesaus

• Ter afsluiting koffie/thee met een bonbon
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3-GANGENMENU REMBRANDT

• Kipcocktail met uitgebakken spekjes en rode ui
• Zalmwrap
• Carpaccio met oude kaas en pesto  

***
• Schnitzel Veerstal met ui, spek champignons en kaas
• Zalmfilet met tomaat en basilicumsaus
• Gevulde aubergine met o.a. walnoten en feta 

***
• IJstaart met chocoladesaus en advocaat

3-GANGENMENU RHEDERLAAG

• Kipcocktail met uitgebakken spekjes en rode ui
• Zalmwrap met kruidenkaas en tuinkers
• Carpaccio met oude kaas en pesto  

***
• Varkenshaas met een saus naar keuze
• Biefstuk met een saus naar keuze
• Zalmfilet met tomaten en basilicumsaus 

***
• IJstaart met vers fruit, chocoladesaus, advocaat en 

slagroom

VOOR DE KINDEREN

Uiteraard kunnen de kinderen hetzelfde kiezen als de  
volwassenen, maar wij kunnen voor hen ook serveren:

• Kipcocktailtje of tomatensoep
• Frikandel, kroket of kaassoufflé geserveerd met  

appelmoes en frietjes
• Kinderijsje

Ontvangst overdag
Na de plechtigheid zijn u en uw gasten bij ons welkom 
voor een lekker kopje koffie/thee met een heerlijke petit 
fours.

Als u nog foto’s wilt laten maken, kunnen wij uw 
daggasten alvast verwennen met bijvoorbeeld een 
brunch, belegde broodjes of borrelhapjes.

Na uw dagprogramma kunt u genieten van een heerlijk 
diner, zoals omschreven staat bij de diner- en 
buffetmogelijkheden.

Receptie
In een bijzonder sfeervolle ambiance verwelkomen wij u 
met een kopje koffie/thee met een heerlijke petit fours. 
Daarna schenken wij drankjes naar keuze (gemiddeld 
3 per persoon).

Nootjes en zoutjes zetten wij op tafel. Er wordt eenmaal 
een warm en eenmaal een koud hapje geserveerd.

Menuvoorstellen

KLASSIEK BRUILOFTSMENU

• Carpaccio van dungesneden ossenhaas met pesto, 
oude kaas en croutons 
of 
Carpaccio van zalm met een kruidige salade, 
geserveerd met een truffelcrème

• Heldere groentebouillon
• Duo van rundermedaillons en varkensmedaillons met 

een peper- en Stroganoffsaus met een bijpassend 
garnituur

• Grand dessert: een ruim assortiment van allerlei  
zoetige heerlijkheden

3-GANGENMENU VEERSTAL

• Kipcocktail met uitgebakken spekjes en rode ui
• Rijkelijk gevulde tomatensoep  

***
• Schnitzel met saus naar keuze
• Pangafilet met Hollandaisesaus
• Penne pasta met kip en pestosaus 

***
• IJstaart met chocoladesaus en advocaat

INFORMATIE OVER BUFFETTEN
ITALIAANS BUFFET

• Hoofdgerecht 
-  Goed gevulde minestronesoep 
-  Pasta Carbonara (penne pasta in een romige   
 saus met spek en ui)  
-  Lasagne Bolognese  
-  Kalfsgehaktballetjes in Toscaanse tomatensaus  
-  Italiaanse visschotel  
-  Pasta salade  
-  Een selectie van fijne hammen en worstsoorten  
 uit alle windstreken van Italië  
-  Tomaat met mozzarella, pesto en balsamico- 
 dressing  
-  Ciabatta en stokbrood  
-  Tapenade en olijven

• Desserts 
-  Tiramisu  
-  Bavarois met in Amaretto gedrenkte koekjes  
-  Chocolademousse

BASIS BUFFET VEERSTAL

• Huzarensalade 
• Groene salade 
• Stokbrood 
• Tomatensoep
• Nasi met kipspies en satésaus 

• Uitbreiding Buffet Traditioneel 
- Karbonade met jus  
- Visschotel  
- Gebakken aardappelen en friet  
- Afsluiting met koffie en thee 

• Uitbreiding Buffet De Luxe 
- Penne pasta met zalmroomsaus  
- Stukjes varkenshaas met champignonsaus 
- Aardappelgratin en friet  
- Afsluiting met ijstaart en koffie/thee

BARBECUE BUFFET VEERSTAL

• Kipfilet
• Kipsate
• BBQ worst
• Spareribs
• Speklap
• Stokbrood met kruidenboter
• Huzarensalade
• Rauwkost
• Koude sauzen
• Extra uit te breiden met:  

satésaus, biefstuk, extra varkens- of kippenvlees of 
met een kok die u terzijde staat.

De buffetten kunnen voor ieder feestelijk moment 
gekozen worden. Familiefeesten, personeelsfeesten, 
bruiloftsdiners... Ook bestaat de mogelijkheid voor een 
buffet in combinatie met onze activiteiten.

Een buffet vanaf 30 personen. Dieetwensen of 
eventueel andere wensen zijn ook bespreekbaar.

Buffetvoorstellen

BUFFET VEERSTAL

• Koude gerechten 
-  Huisgemaakte huzarensalade  
-  Zalm uit de Canadese wateren  
-  Hollandse nieuwe haring met uitjes  
-  Gerookte forelfilet  
-  Cocktail van Hollandse garnalen in een romige   
 cocktailsaus  
-  Rundercarpaccio met een overheerlijke dressing  
-  Ardennerham met meloen  
-  Rauwkost en diverse sauzen  
-  Stokbrood en kruidenboter

• Warme gerechten 
-  Getrancheerde varkenshaas overgoten met  
 champignonroomsaus  
-  À la minute gebakken en getrancheerde ossenhaas  
 met Stroganoffsaus  
-  Kipfilet met kerriesaus  
-  Haricots verts gewikkeld in spek  
-  Gebakken aardappelen, friet en rijst

• Desserts 
-  Aardbeienbavarois 
-  Ananasbavarois  
-  Geflambeerde ‘Omelette Sibériënne’ met  
 chocolade- en advocaatsaus

STAMPPOT BUFFET VEERSTAL

• Zuurkool
• Boerenkool
• Hutspot
• 2 soorten worst
• Zuring
• Extra uit te breiden met zuurkoolspek en casselerrib

Trouwen op een unieke locatie...
Altijd al op een bijzondere manier willen trouwen? De Veerstal biedt de mogelijkheid om het huwelijk te voltrekken, terwijl 
u en uw gasten een schitterend uitzicht over het water hebben. Bij slecht weer is er de mogelijkheid om uit te wijken naar 
de sfeervolle Rembrandtzaal. Voor meer informatie staan wij u graag te woord.

INFORMATIE OVER BRUILOFTEN

Familiebrunch
Een uitstekende gelegenheid om gezellig samen te zijn. 
Wij ontvangen het gezelschap met een welkomstdrankje, 
aansluitend serveren wij een ruime keuze aan lekkernijen.

• Fruitcocktail
• Heldere bouillon met verse groenten
• Luxe broodsoorten
• Gekookte eieren
• Diverse vlees-, kaas- en zoetwaren
• Een keuze uit een vis- of vleessalade (gegarneerd)
• Eénmaal keuze uit de onderstaande componenten: 

varkenshaaspuntjes in roomsaus, kipsaté met saté-
saus, beenham in een honingmosterdsaus

• Rauwkostsalade en aardappelkroketjes.
• Grand dessert.
Tijdens de brunch serveren wij onbeperkt koffie en thee.


