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

LEKKER ER BIJ EN OM TE DELEN

Gamba’s met kokkels uit de waddenzee
met dragon en gepofte tomaatjes

Bietenfalafel met munt dip (v)

7,50

9,50
9,50

Doperwten-quinoa fritters (v)
met komkommer dille dip

7,50

Mediterraans gerookte rib-eye
met zoete uienmayonaise en parmezaan

8,50

Gefrituurde halloumi (v)
met salade van courgette en basilicum

7,50

Burrata (v)
met gegrilde nectarine, walnoot en
balsamicostroop

Roseval-aardappeltjes uit de oven (v)
met kruidenmayonaise

6,50

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

9,50

Polentakoekjes (v)
met parmezaan en tomatenjam

6,50

Spinaziesalade met quinoa (ve)
sinaasappel, pistache en mosterddressing

8,50

Gegrilde aubergine met granaatappel (v)
met koriander en tahin

8,50

Groene salade (v)
met vinaigrette

5,00

VIS
Pulpo
zacht gestoofd in witte wijn met pasta nero
Vers uit de zee
zie bord

13,50

dagprijs

VLEES
Eendenborst
met kappers, ansjovis en rozemarijn

14,50

Bavette van de grill
met zwarte knoflook en tijm

15,50

Lamskὄfte
met yoghurtdip

14,50

DESSERTS
Nougatparfait met rozensiroop

7,00

Hemelse modder (ve)

7,00

Pavlova met mango en frambozenhang-op

7,00

Kaasplankje

10,50

VEGA
GROEPEN BIJ WESTERKAATJE
Risotto pomodori (v)
zacht gestoofde pomodori, basilicum, scarmoza

13,50

Ravioli van artisjok & pecorino (v)
met spinazie-pesto en peterselie

13,50

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

