
LUNCHKAART



Kwekkeboomkroketten 7,00
twee kroketten met boerenlandbrood of friet

Twaalf uurtje 9,95
twee boerenlandboterhammen met ham, 

kaas en een gebakken scharrelei, een kroket 
en een kopje mosterdsoep

Westerbergse eieren 8,00
drie gebakken scharreleitjes op 
twee boerenlandboterhammen 

met ham en/of kaas

Uitsmijter carpaccio 9,95
drie gebakken scharreleitjes op twee 

boerenlandboterhammen 
met rundercarpaccio

Uitsmijter spek 9,50
drie gebakken scharreleitjes op 

twee boerenlandboterhammen met spek 

Omelet zalm, ham of brie 9,95
 

Boerenomelet 9,00
ui, champignons, spek op twee 

boerenlandboterhammen

Carpaccio pesto, pijnboompitten 
en Parmezaanse kaas 9,00

Zalm ui, kappertjes, tomaat, komkommer 
en mierikswortelcrème 7,50

Gezond ham, kaas, gekookt ei, tomaat 
en komkommer 6,50

Beenham honing-mosterdsaus, tomaat, 
komkommer, pijnboompitten en augurk 6,50

Tonijnsalade een klassieker in een 
modern jasje. huisgemaakt. 9,00

Oude kaas 5,00

PPP broodje parmaham, pesto 
en pijnboompitjes 6,50

KLASSIEKERS

WALDCORNBROODJES



TOASTIES
• parmaham, kaas en tomaat 7,50

• brie, pesto, walnoot en tomaat 5,00

• kaas en/of ham 4,50

• hawaï 5,00

• oude kaas en tomaat 4,50

• krentenwegge, blauwschimmelkaas, appel 
en appelstroop 6,50

LUNCHSPECIALS
    Brioche geitenkaas 
gegratineerd met honing en tijm, met een frisse sla 8,00

Steak tartaar [ 100 gr. ] fijn gesneden, rauwe biefstuk, 
aangemaakt met ui, peterselie, augurk, kappertjes en 
worcestershiresaus 9,50

Steak tartaar [ 200 gr. ] fijn gesneden, rauwe biefstuk, 
op smaak gemaakt met kappertjes, ui, peterselie, augurk 
en worcestershiresaus, geserveerd met een gepocheerd 
eitje en een puntzak dikke frieten 19,00

Westerburger rosé gebakken hamburger van 100% 
rundvlees op een magnifiek broodje met sla, bacon,to-
maat en kaas 15,00

    Vegetarische Westerburger vegetarische burger 
met tomaat en kaas 15,00

FLAMMKUCHEN
Vegetarisch 9,00
champignon, tomaat, 
ui, roomkaas, walnoot 
en gemengde sla

Zalm 9,00
kappertjes, tomaat, ui, 
roomkaas en gemengde sla

Beenham 9,00
tomaat, ui, pijnboompitten,  
roomkaas en gemengde sla



klein 9.50 | groot 14.00

Beef biefstukpuntjes, Parmezaanse kaas, pijnboompitten 
en paddenstoelen

     Geitenkaas lauwwarme geitenkaas met honing en tijm,  
walnoten en tomaat

Zalm huisgerookte Noorse zalm met kappertjes 
en rode ui 

Ceasar salad kip of gamba’s, Romeinse sla, 
Parmezaanse kaas, croutons en ansjovis 

Parmaham en gamba’s tomaat en komkommer

SALADES

SOEP
    * Mosterdsoep met spekjes en bosui 6,75 

    * Soep van pomodori-tomaat en rode linzen 6,75 

  Uiensoep met crouton van Parmezaanse kaas 6,75 

* op verzoek vegetarisch verkrijgbaar

  Naturel 7,50

  Kaas 8,50

• Spek 8,50

• Westerbergen spek, ui, champignon en kaas 9,50

  Appel 9,00

PANNENKOEKEN HUIS-GEMAAKT



KIDS
Boterham met vruchtenhagel of hagelslag 1.60

Poffertjes met boter en poedersuiker 4.50

Kinderpannenkoek met poedersuiker en stroop 5.50

Blinckbox - friet met saus, snack [ frikadel | kroket | 
kaassoufflé | knakworst | kipnuggets | vissticks ], een 
pakje drinken en een verrassing 6.50

Kinderbord friet met saus naar keuze en een snack 
[ frikadel | kroket | kaassoufflé | knakworst | 
kipnuggets | vissticks ] 4.50

PIZZA
    Margarita 9,50
tomatensaus, verse tomaat, 
oregano en kaas

Proscuitto 10,00
tomatensaus, ham en kaas

    Funghi 10,00
tomatensaus, champignons 
en kaas

Salame 9,50
tomatensaus, salami en kaas

Inferno 10,00
tomatensaus, ham, 
hete worst en kaas

    Mozzarella 10,50
tomatensaus, mozzarella, 
olijven en kaas

Hawaï 10,00
tomatensaus, ham, ananas 
en kaas

Tonno 10,50
tomatensaus, tonijn, ui, 
kappertjes en kaas

Salmone 10,50
tomatensaus, huisgerookte 
zalm en rucola

Montanara 10,00
tomatensaus, ham, salami, 
champignons en kaas

Della Westerbergen 10,50
tomatensaus, ham, salami, 
champignons, ui en kaas 
(pittig)

SORBETS
Isla Margarita 
softijs, banaan, chocoladesaus 
en slagroom 6,00

Caramba softijs, 
caramelblokjes, caramelsaus 
en slagroom 6,00

Sombrero softijs 
met verse Hollandse aardbeien 
en aardbeiensaus 6,50

Tropical softijs 
vruchtencompôte, vruchtjes 
en slagroom 6,00

Winck-&-Blinckijsje 
softijs met spekjes en 
een verrassing 5,00



Westerbergse bol met diverse dips 7,00

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

Oude kaasplank 5,00

Kaas- en vleesplankje een verzameling van 
vleessoorten en kazen. geserveerd met olijfjes 
en picos 13,00

Kwekkeboom best geselecteerde borrelgarnituur 
met fritessaus en mosterd 9,95

Borrelplank Westerbergen bitterballen,  kaas, droge 
worst, mini frikadellen en borrelnootjes, met mosterd en 
fritessaus 11,00

Nacho’s gegratineerd met kaas. Chilisaus, zure room en 
guacamole apart 7,50

Ambachtelijke bitterballen 7 stuks - 5,60 | 14 stuks 
- 11,20 | 21 stuks - 16,00 

Bittergarnituur luxe uitgebreid borrelgarnituur met 
fritessaus en mosterd, 15 stuks 13,50

Iberico ribfingers met knoflook- en chilisaus 12,00

Portie parmaham met olijfje en picos (dipstokje op 
basis van olijfolie en zeezout) 5,50 

Flammkuchen vegetarisch champignon, tomaat, ui, 
roomkaas, walnoot en gemengde sla 9,00

 Flammkuchen zalm kappertjes, tomaat, ui, 
roomkaas en gemengde sla 9,00

Flammkuchen beenham tomaat, ui, pijnboompitten, 
roomkaas en gemengde sla 9,00

FINGERFOOD

Gerechten zijn vegetarisch te bestellen. 

Heeft u een allergie? Geef dit aan bij een van  
de medewerkers. Wij helpen u graag!


