TO GO KRALINGEN
Naast de gerechten van deze kaart kunt u iedere
dag wisselende zoete en hartige taarten, soepen,
stoofpotjes, kleine voorgerechten en pasteien in
onze vitrine vinden.
Westerkaatje maakt zoveel mogelijk gebruik van
biologische en seizoensgebonden producten.

Tapenades (per 100 gram)
Korianderpesto
Truffelpecorino
Witte bonenhummus met gezoute citroen
Tomatentapenade met munt en schapenkaas
Paprika aïoli met amandel

€2,60
€2,80
€2,60
€2,60
€2,40

Salades (per 100 gram)
Waldorfsalade met tahindressing
€2,40
Groene groente salade met kastanjes en
salieyoghurt
€2,60
Bloemkool, munt , tomaat en pistache olie €2,40
Salade van de week
(dagprijs)
Hartige taarten (heel of per punt)
Biet-hazelnoot-geitenkaas
€19,25 €4,25
Aardappel-brie-spek
€19,25 €4,25
Rode ui-Münsterkaas
€19,25 €4,25
Broden uit onze keuken
Schiaciatta
Divers biologisch desembrood

€1,25
€4,25

Gerechten (per 100 gram)
Polpette van wild zwijn
Kalfssucade met borretano uitjes
Gnocchi gratin met paddenstoelen,
fontina en truffel
Stoofje van de week

€3,00
€2,90
€3,50
(dagpijs)

Wisselende lasagnes

€8,00

Bijgerechten (per 100 gram)
Polentakoekjes
Gegrilde wintergroenten
Aardappelgratin

€2,00
€2,50
€2,00

Bijgerechten (per stuk)
Zeppole met prei, krenten en knoflook
Zoete aardappel tortilla met pepers en
gember
Arancini met sinaasappel en blauwe kaas

€1,40
€3,50
€2,00

Uit het vat
Pompoen-gember-komijn
Bietjes zoet zuur
Groene pepers

€2,50
€2,50
€2,50

Zoete taarten (per punt)
Banoffee pie
Tartelettes (o.a. passie-merengue)
Witte chocoladetaart met lemoncurd
Brownie/blondie/bananenbrood (vanaf)

€3,50
€2,75
€3,50
€2,75

Westerkaatje kookt iedere dag voor jou alleen, voor 50 of 5000 gasten. Voor bedrijven thuis
of op locatie, een examenfeest, een viergangen diner op een dak, een glazen kas met
feestelijk gedekte tafels, een spetterend huwelijk of een tuinfeest met mezze en bubbels.
Niets is te veel, te groot, te ingewikkeld of te gek.
Voor catering van partijen tot 35 personen of tot aan circa 200 hapjes kan je terecht bij onze
winkel in Kralingen of bel naar 010 -2141299.
Voor partijen boven de 35 personen, kan je contact opnemen met, info@westerkaatje.nl of
bel naar 010-4665243

