
  

AFHAAL MAALTIJDEN 

VOORGERECHTEN 

Mosterdsoep romige soep van Zwolse mosterd met uitgebakken spekjes en dun gesneden prei     

(0.5 liter, deze dient u zelf nog even op te warmen) €8,50 

 

NACHO’S in de oven gegratineerd met kaas geserveerd met chilisaus, ui, quacemole en zure room €7,50 

 

HOOFDGERECHTEN VLEES 

Westerburger rosé gebakken burger van 100% puur rundvlees belegd met tomaat, kaas, sla en bacon op 

een magnifiek broodje geserveerd met frites en rauwkostsalade € 14,50 

 

Schnitzel ‘op Hollandse wijze’ in de pan gebakken varkensschnitzel met gebakken ui, champignons en 

spek geserveerd met frites en rauwkostsalade € 17,50 

 

Saté! gemarineerde kip met satésaus, atjar en krokante ui geserveerd met frites en  

rauwkostsalade € 17,50 

 

Nasi schotel met kipsaté, atjar, kroepoek, ham en een gebakken eitje € 14,50 

 

Varkenshaas rosé gebakken varkenshaas met een saus van bospaddenstoelen geserveerd met frites en 

rauwkostsalade € 17,50 

 
Roasted ribs gemarineerde spareribs geserveerd met knoflook- en chilisaus, frites en  

rauwkostsalade € 17,50 

 

‘Kippetje’ in de oven gebraden kippetje met limoen en tijm geserveerd met frites en  

rauwkostsalade € 17,50 

 

 HOOFDGERECHTEN VIS  

Fish & Chips in bierbeslag gefrituurde visfilet geserveerd met zoetzure groenten, remouladesaus, frites 

en rauwkostsalade € 14,50 

 

 HOOFDGERECHT VEGETARISCH  

Vegaburger vegetarische burger belegd met kaas, sla en tomaat op een magnifiek broodje geserveerd 

met frites en rauwkostsalade € 14,50 



 

MAALTIJDSALADES 

Gerookte zalm geserveerd met kappertjes, ui, een dressing van limoen en groene kruiden € 10,50 

 

Gerookte kip en gamba’s geserveerd met kappertjes, ui, tomaat en komkommer € 10,50 

 

Geitenkaas lauwwarme geitenkaas geserveerd met honing, tijm, walnoten en tomaat € 10,50 

Beef biefstukpuntjes, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en paddenstoelen € 10,50 

De salades worden geserveerd met brood en kruidenboter. 

 

VOOR BIJ DE BORREL OF GEWOON ALS (VOOR)GERECHT 

Brood 2.0 pide (Turks brood), gevuld met kruidenboter en tomaten salsa, gegratineerd met kaas € 7,50 

 

Broodplank Westerbergse bol met diverse dips € 7,00 

 

Borrelplank Westerbergen  bitterballen | puntjes jonge kaas | droge worst | mini frikandellen | 

borrelnootjes | mosterd en fritessaus  € 11,00 

 

NACHO’S in de oven gegratineerd met kaas geserveerd met chilisaus, ui, quacemole en zure room 

 € 7,50 

 

Ambachtelijke bitterballen geserveerd met mosterd en fritessaus | 7 stuks € 5,60 | 14 stuks € 11,20 | 

21 stuks € 16,00 

 

Luxe bittergarnituur uitgebreide borrelgarnituur met fritessaus en mosterd  | 15 stuks € 13,50 

 

Zit uw favoriete gerecht er niet bij? Wij hebben diverse pizza’s en een ruim assortiment aan frites, snacks 

en pannenkoeken. Zin in een toetje? Wij hebben verpakt ijs en softijs! Graag uw bestelling telefonisch 

doorgeven op 0528 – 25 12 24, keuze 2 of online via www.westerbergen.nl/eten-en-drinken   

Betaling bij voorkeur per pin! Voor een goede bereiding nemen wij de tijd. Houd daarom rekening met een 

minimale wachttijd van 20 minuten. (Maaltijden geldig tot en met 30 augustus). 

 

SCAN de QR-code met de fotocamera van uw mobiele telefoon om direct in onze online bestel module te 

komen! 

http://www.westerbergen.nl/eten-en-drinken

