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

Mosselen
met vadouvan en vermouth

10,00

Cantharellen (v)
met pastinaak en tijm

8,50

Burrata (v)
met homemade druivenstroop en lemonrozemarijn crostini

9,50

Siciliaanse zeppole (v)
met prei, krent en daslook

7,75

9,50

Geroosterde wortel (vn)
met harissa en golden sirop

7,50

Truffelkroketjes met parmezaan (v)
Mezze
combinatie van hapjes en dips uit onze vitrine
geserveerd met platbrood

10,00

Roseval aardappeltjes uit de oven (v)
met zeezout

6,50

Polentakoekjes (v)
met parmezaan en tomatenjam

6,50

VIS
16,50

Peperonata (v)
stoofpotje van gegrilde paprika, kappertjes
en basilicum

7,75

Makreel
met artisjok, rozijn en zongedroogde tomaat
Gegrilde langoustines
met dille-citroenboter

17,50

Geroosterde rode biet (vn)
met walnotensalsa en zoute sinaasappel

8,50

Groene salade (vn)
met vinaigrette

5,00

VLEES
Lamsschenkel
gestoofd in marsala. kweepeer en kaneel

17,50

Longhaas
met pompoenpitaïoli

17,50

Konijn
op ligurische wijze gestoofd

16,00

KINDERPLANK
Houten plankje met lekkers
Keuze uit wisselende gerechtjes met een
Nice ijsje en een kleine verrassing toe

10,00

DESSERTS

VEGA
B’stilla (vn)
met vijgen, walnoten en olijven met gekruide
riso venere

14,50

Ravioli
met paddenstoel en truffel

14,50

Affogato

8,00

Tiramisu met bramen

8,00

Hangop met rood fruit en crumble

7,00

GROEPEN BIJ WESTERKAATJE
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

Heeft u een allergie? Laat het onze medewerkers weten.

