Het Wellse overzetveer bestaat al sinds de
15e eeuw. Vanaf het moment dat de
Maasmeander om de Gelderse Waarde
werd doorgraven in de winter van 1474 op
1475 en de bedding haar eigen loop nam is er
een veerdienst geweest.
De suikerbieten uit de Bommelerwaard zijn
gedurende 30 jaar in Well bij het veerhuis
verscheept. De aanvoer geschiedde in eerste
instantie met paard en wagen, later met
kiepauto’s, deze werden gewogen
door de bietwegers bij de weegbrug
(weeghuisje) behorend tot het Wellse
Veerhuis.
Op 16 mei 1946 werd het Wellse overzet
veer uit de vaart genomen door de
burgemeester van Ammerzoden.

Koude voorgerechten
Rundercarpaccio | Dungesneden ossenhaas met oude kaas, rucola,
pijnboompitten en truffel mayonaise
Visproeverij | Gerookte zalm, Butterfly garnaal, Hollandse garnalen en gerookte
forel met chilisaus
Zalm bonbon | Met gerookte zalm, Hollandse garnalen, uitjes, augurk en cocktailsaus
Veerhuis proeverij | Proeverij van diverse koude voorgerechten
Wells Plankje | Rauwe ham, worst, kaas en stokbrood

12,50
12,50
12,50
13,60
9,40

Soepen
Tomatensoep met balletjes
Kaassoep
Bospaddenstoelensoep

5,25
5,95
5,25

Warme voorgerechten
Oerham plakjes | Met brood en honing-mosterd saus
Groente loempiaatjes | Twee stuks met een pittige chili saus
Butterfly garnalen | Garnalen gebakken in de boter, op tagliatelle
Garnalen kroketjes | Twee stuks met remoulade saus

9,20
7,40
11,50
10,25

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s

Hoofdgerechten Vegetarisch
Gevulde portobello | Met groene pesto, geitenkaas, tomaat en pijnboompitten
Falafel | Met frisse salade, komkommer, tomaat en knoflooksaus

20,95
17,30

Hoofdgerechten Vis
Zalm filet | Filet met Oosterse kruiden en zeekraal
Tagliatelle gerookte zalm | Met gerookte zalm, groene asperges en Hollandaise saus
Noordzee tong ‘Picasso’ | Gebakken Noordzee tong (± 350 – 400 gr.) met warme
vruchten en gemberstukjes
Butterfly garnalen | Garnalen gebakken in boter met aangemaakte salade en
roerbakgroenten

22,60
22,60
28,30
20,75

Hoofdgerechten Vlees
Tagliatelle met kip | Met gebakken kip, tomaat, pesto, basilicum en mozzarella
Stoofpotje | Met Guinness en warme appel
Wellse Tournedos | Biefstuk van de haas met verschillende gebakken champignons
Kaasfondue | Met brood, komkommer, tomaat en cervelaat
Surf en turf | Tournedos van 120 gram met drie gebakken black tijgergarnalen en vissaus
Gevulde wrap | Malse piri piri kipreepjes, guacamole, ui, paprika en kaas, op een bedje van frisse sla
Varkenshaas spies | Spies van gemarineerde varkenshaas met aardappelgratin en champignonroom saus
Spareribs | Naar keuze, honing of licht pikant
3 stukken
4 stukken

19,50
23,00
27,95
24,75
25,50
20,95
21,45
18,85
20,95

De hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappelgarnituur en salade

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s

Kindergerechten (tot 12 jaar)
Tomatensoep
Kipnuggets, frikandel, kroket of vissticks | Geserveerd met frites, appelmoes en mayonaise
Spare ribs | 2 stuks
Kinderijsje

3,70
7,30
9,40
3,95

Nagerechten
Lotjes Cheese cake | Huisgemaakt met witte chocolade en een vruchten coulis
Dame blanche | Vanille ijs, slagroom, chocoladesaus en nootjes
Omelet Siberienne |Twee smaken ijs met gebruineerd schuim
Crème Brûlée | Opgemaakt met slagroom en vers fruit
Appelbeignet | Warme appelbeignet met kaneelijs en vanillesaus
Vlaflip de luxe | Gele room, bosvruchten coulis, yoghurtijs met bosvruchten en vers fruit
Grand dessert | Laat u verrassen
Kaasplankje | Verschillende kazen met kletzenbrood en een klein glaasje rode port

7,60
6,25
8,25
7,05
8,90
8,25
13,50
11,50

Koffiekaart
Irish coffee | Koffie met Jameson whisky, bruine suiker en slagroom
Coffee D.O.M. | Koffie met Benedictine en slagroom
French coffee | Koffie met Grand Marnier en slagroom
Spanish coffee | Koffie met Tia Maria en slagroom
Italian coffee | Koffie met Amaretto DiSaronno en slagroom
Wellse coffee | Koffie met Oud-Hollandsche Kaneellikeur en slagroom
Kahlua coffee | Koffie met Kahlua likeur en slagroom

6,85
6,85
6,85
6,85
6,85
6,85
6,85

Heeft u een allergie, laat het ons dan weten
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s

