
appeltaart
monchoutaart
portie slagroom

VOOR ERBIJ l HUISGEMAAKT

 
Heineken
f luit je                    2.8
small                      3.2
medium                 4.4
large                     6

Affligem Blond
soepel & subtiel   bovengistend
abdijbier. . . . . .4.9

Affligem Tripel
stevig & fruit ig
goudkleurige tripel. . . . . .4.9

Texels 
Skuumkoppe
bovengistend, donker
weizenbier. . . . . .4.8

Westmalle Dubbel
krachtig & fruit ig. . . . . .4.9

Bier van 
het seizoen . . . . . .4.9

 

KOFFIE SPECIALS
Café nougatine, hazelnootsiroop,
slagroom, nogatine......4.5

Café Saronno, Amarettosiroop,
gestoomde melk.....4.5

Drentse koffie, met Kruudkroamer
en slagroom......8

Echtense koffie, met Westerbergse
neut en slagroom......8

Irish coffee, Tullamore Dew, 
bruine suiker en slagroom......8

Café España, Tia Maria 
en slagroom......8

Café Cuarenta Y Tres,
Licor 43 en slagroom......8

Café de France, 
Grand Marnier en slagroom.......8

Italian coffee, Disaronno 
en slagroom......8

Westerbergse koffie, Westerbergse
neut troebel en slagroom......8

3.8
3.8
0.9

VAN
HET 
VAT

COCKTAILS
Moscow Mule 8.5
wodka, gemberbier, limoen 
en munt
Sgroppino 8.5
wodka, prosecco en citroen
sorbetijs
Espresso Martini  9
op basis van koffie, vodka 
en vanille 
Pornstar Martini  9
tropisch, met passievrucht 
en vanille 
Clover Club 9
pink cocktail, op basis 
van framboos, citroen en Yuzu Gin
Stëlz Mango 5.3
tropisch, met vleugje mango /
bruisend alcoholisch water 4.5% 
Stëlz Raspberry 5.3
fris en fruitig met vleugje framboos l
bruisend alcoholisch water 4.5%
Gin-Tonic
Damrak, sinaasappel   8 
Gordon's Pink, rood fruit  8
Hendrick's, komkommer 9
Aperol Spritz 6.5

RESTAURANT KAART 



   "Gehele dag te bestellen"
naturel
kaas
ham
ham & kaas
appel
spek
spek en kaas
Westerbergen
spek, ui, champignons en

kaas

kinder pannenkoek

Salade gerookte kip
huisgerookte kip, tomaat,
komkommer en gekookt ei 
                       
Salade zalm
huisgerookte Noorse zalm,
kappertjes, tomaat, komkommer 
en rode ui 

Salade beef
biefstukpuntjes met Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten,
paddenstoelen

Salade geitenkaas
gegratineerde geitenkaas met
tomaat, komkommer, rode ui en
honing

Westerburger, rose gebakken
rundvlees belegd met bacon, tomaat,
kaas en sla op een brioche 
broodje 21.5

Vegaburger, burger op basis van 
rode biet belegd met sla, tomaat en
kaas op een brioche broodje 21.5              
    

geserveerd met brood
SOEPEN

Mosterdsoep, van grove
mosterd uit Zwolle,
fijngesneden lente ui en
gebakken spekjes......8

Aspergesoep, romige
soep gemaakt van verse
asperges......8

heerlijke tosti's met een
Italiaanse twist, geserveerd

op Focaccia brood

FOCACCIA TOAST

Ham & Kaas 
5.5 - XXL 8.5 
Oude kaas & Tomaat
5.5 - XXL 8.5 
Salami & Kaas
5.5 - XXL 8.5
Hawaï
5.75 - XXL 8.75

HUISGEMAAKTE
PANNENKOEKEN

"EIEREN"

LUNCHKAART

8.5
9.5
9.5
10
10
9.5
10
11

5.5

Westerbergse eieren 
meergranen brood, drie spiegeleieren
met ham en/of kaas......9.5
Boeren omelet
meergranen brood, ei, spek,
champignons en ui......10.5
12-uurtje
meergranen brood, gebakken ei met
ham en/of kaas, kroket en 
mosterdsoep......13

SALADES
geserveerd met brood
klein 13.5 l groot 19.5

BURGERS
geserveerd met een puntzak frites &

Brander mayonaise 

12:00 tot  16:00 uur



Loaded fries, frites, pulled chicken,
voorjaarsgroenten, sla, geserveerd met
een saus van knoflook......11.5

Steak tartaar, fijn gesneden rauwe
biefstuk geserveerd op brioche brood
met ui, peterselie, augurk, kappertjes en
Worcestershire saus.......14.5

Zweedse wrap, Tunnbröd met
Coburgerham,  Brander mayonaise, sla,
ui, komkommer en tomaat......10.5

Kwekkeboom kroket, 2 ambachtelijke
kroketten geserveerd met mosterd.
Keuze uit brood of frites......9.5
    

Margherita
oregano en kaas......10.5

Prosciuto
ham en kaas......11.5

 
Funghi
champignons en
kaas......11.5

Salami
salami en kaas......11.5

Inferno
ham, chorizo, salami en
kaas......11.5

Mozzarella
Mozzarella, olijven en 
kaas......11.5

 
Hawaï
ananas, ham en
kaas......11.5

Tonno
tonijn, kappertjes en 
ui......12

Montanara
ham, salami, champignons 
en kaas......11.5

Della Westerbergen
ham, salami, rode peper,
champignons, ui en 
kaas ......13.5

HALVE PIZZA = HALVE PRIJS
 "Gehele dag te bestellen"

Boterham, vruchtenhagel, hagelslag, jam 
of chocoladepasta......2

Poffertjes, met boter en
poedersuiker.....4.5

Frites met snack naar keuze, keuze uit
frikandel, kroket, kaassouffle, kipnuggets,
knakworst of vissticks......4.5

Frites met spareribs......11.5

Pasta Bolognese, verse lint pasta met 
bolognese saus en kaas......7.5

Huisgerookte Noorse zalm op een
zuurdesem pistolet met sla, rode ui,
kappertjes, komkommer en
tomaat......11.5

Gerookte Rib-eye met pesto, sla, rode
ui, komkommer en tomaat......10.5

Gezond met ham, kaas, gekookt ei,
komkommer en tomaat......9.5

Beenham met honing-mosterdsaus,
tomaat, komkommer, pijnboompitten
en augurk......10.5 (warm)   

Spicy Chicken op geroosterd brioche
brood met atjar en 
krokante ui......10.5 (warm)

"LUNCH SPECIALS"

BROODJES
geserveerd op desembrood

PIZZA'S

KINDEREN
BLINCKBOX, frites, saus
en snack naar keuze +
pakje drinken en een
verrassing......6.5

 

12:00 tot 16:00 uur

Heeft  u  een
al lergie?

Meld het  ons!



Carpaccio, dun gesneden rundvlees
geserveerd met huisgemaakte
pesto, truffel mayonaise en
Parmezaanse kaas......12.5   

Mosterdsoep, van grove mosterd
uit Zwolle, fijngesneden lente ui 
en gebakken spekjes......8

Huisgerookte Noorse zalm, met
avocado, appel en een kerrie
mayonaise......12.5

Gerookte makreel, met rode biet,
appel, crème fraìche en
frisée......12.5

geserveerd met een puntzak frites, Brander mayonaise en rauwkostsalade

Westerbergse bol 4 p.p.
geserveerd met diverse dips 
(per persoon te bestellen)

Aspergesoep, romige soep
gemaakt van verse asperges......8

Champignon Westerbergen, in
bierbeslag gebakken champignons
met romige kruiden-
knoflooksaus......10.5

Steak tartaar, fijngesneden rauw
gehakte biefstuk, ui, peterselie,
augurk, kappertjes en
Worcestershire saus......13.5

THÉ SPARERIBS OF "DE BRINK"

Entrecôte double

Geroosterde beukenzwam,
appel, gebakken geitenkaas en

rode linzen......19.5

VIS

Cordon Bleu
varkensfilet gevuld met parmaham,
gorgonzola en een saus van
pomadori tomaten......24.5

Ribeye
gegrilde black angus met een beurre
café de Paris (300gr)......29.5

Roasted Ribs
gemarineerde spareribs geserveerd
met knoflook- en chilisaus......27.5

Schnitzel
gepaneerde varkensschnitzel met
gebakken ui, champignons, spek en
kalfsjus......23.5

Lamsstoof
klassiek gestoofd lamsvlees met
getourneerde roseval aardappel en
voorjaarsgroenten......24.5

Bavette steak
runder bavette geserveerd met een
saus van gorgonzola......32.5

Steak tartaar
fijngesneden rauwe biefstuk met
kappertjes, ui, peterselie, augurk,
Worcestershire saus en een
gepocheerd ei......23.5

Westerburger
rose gebakken rundvlees belegd met
bacon, tomaat, kaas en sla op een
brioche broodje......21.5

VOORGERECHTEN

Op de "BIG GREEN EGG" 
gegrilde entrecôte geserveerd

met seizoens 
groenten en huisgemaakte

chimichurrie......32.5 
per persoon

Verrassende geitenkaas

(voor 2 personen 500 gram)

Zeebaars, op de huid gebakken
zeebaarsfilet met

voorjaarsgroenten en een jus
van rozemarijn......23.5

 
Fish & Chips, in visbeslag

gebakken kabeljauw stukjes met
zoetzure groenten, 
 remouladesaus en

frites......21.5 

Burger op basis van rode biet
belegd met sla, tomaat en kaas
op een brioche broodje......21.5

HOOFDGERECHTEN

Vegaburger

Pasta met roergebakken spinazie,
gorgonzola, gepocheerd ei en 

groenten chips......19.5

Verse lintpasta



BORRELHAPPEN
Westerbergse bol 4 p.p.
geserveerd met diverse dips (per persoon te bestellen)

Plankje parmaham 7.5
Parmaham  I olijfjes  I picos

Borrelplank Westerbergen 12.5 
bitterballen  I puntjes jonge kaas  I droge worst  I mini frikandellen  I
borrelnootjes I mosterd  I fritessaus 

Nacho’s 10.5
kaas I smeerkaas l chilisaus I ui I lente ui l zure room I guacamole

Ambachtelijke bitterballen 
7 stuks 6.5 I 14 stuks 12.5  I 21 stuks 18.5

Bittergarnituur luxe (16st.) 15
uitgebreide borrelgarnituur  I fritessaus I mosterd

Garnalenkroketjes 8.5
garnalenkroketjes  I groene salade I cocktailsaus I remouladesaus

Kaaskroketjes 8.5
kaaskroketjes I groene salade I saus van grove mosterd l 

Voor grote groepen
(meer dan 10 personen)

serveren wij een 
3-gangen keuze menu 

-
Alleen mogelijk op reservering

Sgroppino
wodka, zoete witte wijn en citroen
sorbetijs......8.5
Bijenkorfje
hazelnootschuim, Italiaans schuim,
karamelijs met een saus van room,
advocaat en karamel......8.5
Parfait 
parfait van stroopwafel met
karamel en slagroom......8.5
Hollandse aardbeien
mascarpone geserveerd met verse   
aardbeien en aardbeien sorbet
ijs......8.5
Panna cotta
van passievrucht, geserveerd met
ijs van passievrucht, slagroom en
munt......8.5

BURGERS

WINCK- & BLINCK IJSJE,
 softijs met spekjes,

snoepjes, aardbeiensaus
en een verrassing......6.5

DESSERTS
Caramba
softijs met karamelblokjes,
karamelsaus en slagroom......7.5
Tropical
softijs met vruchtencompote en
slagroom......7.5

Isla Margarita
softijs met banaan, chocoladesaus
en slagroom......7.5
Cherry
softijs met kersen en
slagroom......7.5

Espresso Martini 
cocktail op basis van koffie, 
vodka en vanille......9

Psssssst.....wij rekenen alleenpér tafel af! 



3.6
3.6
3.6
3.3

4.5
4.5
4

4.8

3.2
3.2
3.9
3.9
3.9
4.1
4

4.1
4

WIT
Schoppen Vestival
Duitsland I zoet I
gearomatiseerd 3.8 I 18.5
Sanziana pinot grigio 
Roemenië I Transsylvanié I 
fris & fruitig l 4.5 I 21.5
Sedosa blanco sauvignon, 
viura,verdejo 
Spanje l Castilla La Mancha l Fris &
Fruitig 4.8  I 23.5
Springbok Chardonnay 
Zuid-Afrika I Western Cape  
exotisch, vol & fruitig 4.8 I 23.5

RIJK & DONKER
Affligem dubbel
Paulaner Salvator 
0,5 liter

FRUITIG & FRIS
Amstel radler
Desperados
Liefmans fruitesse
Apple Bandit classic 
Lagunitas IPA
NON ALCOHOL 0%
Heineken 
Apple Bandit 
Affligem Belgisch wit
Amstel Radler 
Brand Weizen 

DRINKS

portie slagroom

earl grey
english breakfast
rooibos
groene thee
fruit twist
jasmijn
kamille

koffie/espresso
dubbele
koffie/espresso        
cappuccino
koffie verkeerd
latte macchiato
latte caramel
espresso macchiato
décafé
décappuccino
warme chocomel

verse munt thee
verse gember thee
met citroen

losse thee         

3
4.2

3.1
3.1
3.8
4.1
3.1
3.2
3.3
3
0.9
3.9
3.9

2.8

HOT DRINKS
Pepsi / Pepsi max
Sinas / 7-up
Rivella
Lipton ice tea / Green
Sourcy blauw / rood
sourcy blauw/rood 0.75
Royal Club
Tonic / Cassis
Bitter lemon / Appelsap
Ginger ale / Ginger beer
Zuivel en Sappen
Appelsientje 
jus d'orange
verse jus d'orange
Glas melk 
Fristi / Chocomel

blikje Red Bull
beker ranja
kan ranja
SiSi no bubbles

COLD DRINKS
2.9
2.9
3
2.9
2.9
7.5
2.9

2.9

3.7
2.5
2.9

3.6
1.5
7
2.5

UIT HET KRAT

4.5
6

3.5
4
3.7
3.5
4.9

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

2.8
2.8
2.8
2.8
3
2.8
2.8
2.8

BINNENLANDS
Jenever (jong/oud)
Citroenbrandewijn
Beerenburg
Bessenjenever
Boswandeling
Vieux
Apfelkorn
Kruudkroamer

WHISKEY
Johnnie Walker
Jack Daniels
Tullamore Dew
COGNAC
Courvoisier V.S.O.P.       

LIKEUREN
Safari / Pisang
Ambon
Passoa / Baileys
Tia Maria / Cointreau
Grand Marnier 
Amaretto
Drambuie /
Bénédictine
Licor 43
Westerbergse Neut
   

 
 
 

BUITENLANDS
Bacardi / Campari
Wodka / Rode Wodka
Malibu
Jägermeister

      

WIJNEN

WIT
Casa Rojo La Gabacha  
Sauvignon Blanc
Spanje l Rueda l 2020 l
intens, fris & fruitig 26.5
Zenato Lugana San
Benedetto
Italië l Trebbiano l bloemig,
sierlijk & strak 28.5
Casa Rojo The Orange
Republic
Spanje l Valldoreas l vol &
complek 0,75L 32.5

WIJN PER FLES

ROSE
Tarani Gamay 
Frankrijk I Sud Quest I fris,
fruitig & levendig  4.5 I 21.5

ROOD
Sanziana Pinot Noir
Roemenië I Transsylvanië I
soepel & fruitig 4.5 I 21.5
Sedosa Tinto 
Tempranillo Syrah
Spanje l Castilla La Mancha l
soepel & krachtig 4.5 l 21.5
Urmeneta Merlot
Chili l Central Valley l soepel &
zacht 4.8 l 23.5

Cava Mvsa Brut
Spanje l 0.375 - 13.5 l 
0.75 - 26.5

Feuerheerds Fine Ruby
Port - 4.5

APERITIEF

ROSE
Pasqua 11 Minutes 
Italië l Veneto l fris &
bloemig 27.5

ROOD
Casa Rojo Enemigo Mio
D.O.P Jumilla 
Spanje l Lumilla l krachtig
& fruitig 29.5
Musso De Casa Rojo
Cabernet Sauvignon 
Spanje l Castilla l soepel
& fruitig 27.5
Desire Lush & Zin
Primitivo
Italië l Puglia l vol &
fruitig 28.5

vraag naar onze
uitgebreide wijnkaart


