Lunchgerechten

Menukaart

tot 16:00 uur

Uitsmijter

8,50

Ham en kaas

Boerenuitsmijter

9,50
7,50
11,50

Met zigeunersaus

Met stokbrood

Black Angus burger

8,50

Italiaanse bol met sla, tomaat, kaas en barbecuesaus

Bord friet

3,50

Met mayonaise

Broodjes

Soepen

Tomatensoep

Keuze uit Waldkorn, Haverbol,
italiaanse bol of wit stokbroodje

Gezond 2.0

Mosterdsoep

Met heksenkaas, sla, ham en kaas, tomaat en ei

Kip teriyaki
Gehaktbal
Tosti

6,50
3,90

Ham en kaas

Tosti westersail

5,00

Met ham, kaas, ui, champignons en spekjes

Tosti Vega

5,00

5,50

Carpaccio

5,50
5,50

geserveerd met brood

Salade Geitenkaas

8,50

15,00

pijnboom pitten, gegrilde groenten, geitenkaas,
en balsamicodressing

Salade kip teriyaki

15,00

Vegetarisch
Pasta pesto

Verschillende soorten sla, tomaat, komkommer,

Met gegrilde groenten, Parmezaanse kaas

gekookt ei, kippendijfilet, teriyakisaus, bosui en

en Pestosaus

sesamzaadjes

7,50

Met kruidenboter, tomatentapenade en aioli

Verschillende soorten sla, komkommer, tomaat, olijven,

2 Vega kroketten met brood

Kip teriyaki

15,00

Kindermenu

Tomatensoepje
Zacht broodje kaas of ham
Broodje met een frikandel of kroket
Friet met appelmoes en keuze uit:
Kipnuggets
Kroket
Frikandel
Sparerib
Pannenkoekje met poedersuiker en stroop
Kinderijsje met spikkels en slagroom

22,50

7,50

Nachos

10,50

Hollandse borrelplank 2 personen

10,50

Friese worst, kaas, 4 bitterballen,
20,50
23,50
20,50
17,50

21,50

2,00
2,00
0,70
2,00
2,00

en schaaltje met nootjes (ook vegetarisch)

Bittergarnituur

3,50
2,50
2,50

5,50

12 warme hapjes

Bitterballen per stuk
Schaaltje met olijven
Vega bitterballen per stuk

Lekker bij de koffie

0,60
4,00
0.60

Appelgebak met slagroom
Oranjekoek met slagroom
Hazelnootschuim gebak
Kwarkgebak met slagroom

4,00
3,50
4,00
4,00

Dessert

5,50

Dame blanche
Met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Aardbeiensorbet

6,50

Met verse aardbeien en slagroom

Vruchtensorbet

6,50

Met vruchten en slagroom

5,00
5,00
5,00
6,00
5,00

Vanille-ijs met slagroom

4,50

2,50

8,50

Allergenen

Allergenen graag vermelden zodat wij hier rekening mee kunnen houden en zorgvuldig mee om kunnen gaan.

Bestel app Jamezz

Broodplankje 2 personen

Met ui, kaas, tomaat, chillisaus en guacamole

sojaboontjes en paprika. Geserveerd met rijst.

Vis van de dag

Extra bij te bestellen:
Sla
Friet
Sausjes
Gebakken aardappelen
Warme groente

truffelmayonaise

Broodplankje

20,50

Kipdijfilet met teriyakisaus, sesamzaadjes, bosui,

Parmezaanse kaas, pijnboompitten en

Kaas, tomaat, ui, en pesto

Salades

Voorgerecht

Varkenshaassaté

guacamole en tomatentapenade
Brood met kruidenboter, tomatentapenade en aioli

Met knoflooksaus en smokey barbecuesaus

De soepen worden geserveerd
met brood en kruidenboter

bosui en sesamzaadjes

20,50

Met peper of roomsaus

Spareribs

9,00

Met kipdijfilet, teriyakisaus, komkommer,

cherry tomaatjes, olijven met knoflook, brood,
19,50

Met spekjes, champignons en ui

Varkenshaasmedaillons

11,00

Serranoham, kaas, fuet worst, salami, chorizo,

Met kruidenboter of pepersaus

Met friese droge worst en bosui

Soep van de dag

Boerenschnitzel

Lendebiefstuk

Met creme fraiche en bosui

7,50

Tapasplank 2 personen

Met kroepoek en satésaus

		

tot 16:00 uur

Lekker bij de borrel

Geserveerd met gebakken aardappelen of friet,
groente en mayonaise.

Schnitzel
Zigeunerschnitzel

Ham, kaas, ui, champignons en spekjes

2 Kroketten met brood
Varkenshaas saté

Plates

Via Jamezz is het mogelijk om via u eigen smartphone uw bestelling te doen, u kunt hier uw drinken en wat lekkers bij de borrel of
bij de koffie bestellen.

Wificode Westersail: Westersail0511
Bestellen via de app:

1. Download de gratis Jamezz app (via appstore of google play)
2. Scan met de Jamezz app de QR-code
3. Bekijk de kaart en bestel direct.

Bestellen via de website:

1. Ga met je smartphone naar www.web.jamezz.nl
2. Vul de unieke webapp code in (deze staat op het bordje op tafel)
3. Bekijk de kaart en bestel direct.

