
 

Westerkaatje kookt iedere dag; voor jou alleen, voor 50 of voor 5.000 gasten. Bij bedrijven, thuis of op 
locatie. Denk aan een examenfeest, een viergangendiner op een dak, feestelijk gedekte tafels in een glazen 
kas, een spetterend huwelijk of een tuinfeest met hapjes en bubbels.  
Niets is te veel, te groot, te ingewikkeld of te gek voor Westerkaatje.. 
 
Voor catering van partijen tot 35 personen of tot aan 200 hapjes kun je terecht bij onze winkels in  
Kralingen (010 - 214 1299) of in Noord (010 - 466 6556). 
 
Voor alles daarboven, kun je contact met ons opnemen via info@westerkaatje.nl of bel naar 010 - 466 5243. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Naast de vaste 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. 
 
Dips (per 100 gram) 
gepofte paprika aioli [v] 2,50 
amandelhummus [vn] 2,60  
korianderpesto [v] 2,70 
walnoot-dadelpesto [vn] 2,90 
truffelpecorino [v] 2,90 
 
Salades (per 100 gram) 
fattoush met rode kool en pompoen [vn] 2,70 
winterse waldorf [v] 2,90 
romanesco met parmezaan en truffel [v] 3,20 
 
Hartige taarten (heel of per punt) 
pompoen - spinazie - chèvre [v] 23,50 5,50 
asperges -doperwten - geitenkaas [v] 23,50 5,50 
lorraine 23,50 5,50 
 
Soep (per 1 en 0,5 liter)  
wisselend aanbod [v]   8,50 4,25 
 
Broden uit onze keuken 
Schiacciata 1,50 
div. brood 2,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerechten (per 100 gram) 
wisselende lasagne [v] v.a. 2,20 
wisselende runderstoof  3,40 
wisselende kipstoof  3,20 
gnocchigratin met spinazie en gorgonzola 3,60 
pot pie  7,50 
 
Bijgerechten (per 100 gram) 
polentakoekjes [v] 2,60 
aardappeltjes uit de oven [vn] 2,80 
gegrilde wintergroenten [vn] 2,90 
 
Bijgerechten (per stuk) 
rozemarijnkoekje met gedroogde tomaat [v] 1,95 
zeppola met feta, prei en look [v] 2,00 
tortilla met zoete aardappel en groentjes [v] 3,60 
       
Zoet (per punt) 
brownie/blondie 2,75 
wisselende taart 3,75 
pecan pie 3,75 
banoffee 3,75 
koekje klein of groot 2,25 3,25 
 
tweepersoonstaartje  8,00 
dessert (150gr) v.a. 3,50 
 

 


