Wij houden van de Mediterrane kook- en eetcultuur. Olijfolie, knoflook en zongerijpte groenten. Lange tafels, gezelligheid,
flessen mooie wijn, een tafel vol met gerechten om te delen en door te geven.
Door een keuze te maken uit onderstaande gerechten kan je zelf je diner samenstellen. Deel deze met je tafelgenoten.

OM TE BEGINNEN OF VOOR ERBIJ
Gegrilde coquilles met saffraan-room
Crunchy serrano en boerenkool

LEKKER ER BIJ EN OM TE DELEN
Siciliaanse zeppole (v)
beignets van prei, look en krent

€ 7,50

Mediterraans gerookte Rib-Eye
€ 9,50
met zoete uienmayonaise en parmezaanwafel

Broccoli frita
met vadouvan, limoen en yoghurtdip

€ 7,50

Gebrande rode biet(v)
€ 7,50
met ricotta, sinaasappelstroop en geroosterde
radicchio

Arancini (v)
met sinaasappel en blauwe kaas

€ 7,50

Roseval-aardappeltjes uit de oven (v)
met kruidenmayonaise

€ 5,50

Polentakoekjes (v)
met parmezaan en tomatenjam

€ 6,50

Mezze
combinatie van hapjes en dips uit onze vitrine
geserveerd met platbrood

€ 8,50

€ 9,50

Couscous van bloemkool
met veel kruiden, tomaat en pistachedressing

VIS
Skrei met kruidige chermoula
Vers uit de zee
Zie bord

€ 15,00
dagprijs

€ 8,50

Salade van geroosterde knolselderij (v)
met appel en tahini
Groene salade (v)
met vinaigrette

€ 5,00

DESSERTS

VLEES
Konijnenbout met lardo en zuurkool
gestoofd met Moscato en abrikoos

€ 14,50

Bavette van de grill
met een tijm-jus

€ 15,50

In calvados gestoofde kalfswang
met appel en gepofte knoflook

€ 15,50

Nougatparfait met mandarijnensiroop

€ 7,00

Hemelse modder

€ 7,00

Pavlova met mango en frambozenhang-op

€ 7,00

Kaasplankje met 3 kazen

€10,50

VEGA
GROEPEN BIJ WESTERKAATJE
Risotto met groene asperges en hazelnoot (v) € 13,50
gegratineerd met geitenkaas
Kaasfondue in desem-brood (v)
met groenten

€ 16,50

Heeft u een allergie? Laat het onze medewerkers weten.

Iets te vieren? Ons restaurant is bij uitstek
geschikt voor groepsreserveringen. Bruiloften,
lunchen, dineren, afternoon tea, of het houden
van een receptie; het kan allemaal! Wij zijn
hiervoor 7 dagen per week beschikbaar. Voor
aanvragen en informatie kunt u contact opnemen
via info@westerkaatje.nl

