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fingerfood

Buffalo wings   
Spicy kipvleugels met aïoli en bleekselderij
gluten, soja, ei, melk, lupine, selderij, mosterd, zwaveldioxide

Mini cheeseburger  
Mini burger met cheddar
gluten, soja, ei, melk, noten, lupine, zwaveldioxide

Viskoekjes    
Thaise viskoekjes met cashew-chili saus
soja, ei, schaaldieren, noten, lupine, selderij, zwaveldioxide

Quesadillas  
Gebakken tortilla’s met cheddar, rode ui en guacemole
gluten, soja, melk, lupine, zwaveldioxide

Nachos    
Nachos met jalapeño’s, tomaten salsa, avocado, bosui en zure room
gluten, soja, melk, lupine, zwaveldioxide   

zoete happen
Taarten van Sweet.Love.Addiction
gluten, ei, melk, lupine

desserts
Scropino limoncello 
Ijsdessert met vodka, cava en limoen ijs

Kaasvariatie  
Kaasvariatie van Erik’s delicatessen met druiven 
en kletzenbrood
gluten, melk, noten, lupine

voor een groep reserveren?
Vraag ons personeel naar de mogelijkheden 
of stuur een mail naar: info@westergasterras.nl

wgt lunch 
[van 11:00 tot 15:30]

Wit/bruin
Glutenallergie? Wij hebben glutenvrij brood in huis!

 

Pulled Pork uit Mexico 
Zacht gegaarde varkensbout met een tortilla en zure room.
gluten, soja, melk, mosterd, selderij, lupine, zwaveldioxide
       
Spicy turkey     
Pittige kalkoen, bacon, avocado en tomaten relish
gluten, soja, lupine, zwaveldioxide
    
Club sandwich    
Getoast brood met Hollandse geitenkaas, spek, avocado 
en tomaten-mayonaise
gluten, soja, ei, melk, mosterd, lupine, zwaveldioxide
       
Geitenkaas     
Hollandse geitenkaas met spinazie en rode pesto
gluten, melk, lupine, zwaveldioxide, noten    
 
Hummus     
Hummus van rode biet met geroosterde sesam
gluten, sesamzaad, lupine, zwaveldioxide
    
Tonijn     
Tonijn salade met tomaten-koriander salsa en wasabi mayonaise
gluten, vis soja, ei, mosterd, lupine, zwaveldioxide
       

WGT burger    
200gr. Runderburger met spek, kaas, avocado 
en gebakken ei, geserveerd met verse friet uit Zuyd
gluten, soja, ei, melk, sesamzaad, mosterd, lupine, zwaveldioxide
        
Croque monsieur/madame   
Tosti uit de oven met ham, kaas en bechamel / met een eitje
gluten, soja, ei, melk, lupine, zwaveldioxide      

Omelet    
Omelet met ham en kaas en groene kruiden 
glute, soja, ei, melk, selderij, lupine     
 
Tagliatelle     
Tagliatelle met spinazie, pesto, parmezaan en pijnboompitten
gluten, soja, ei, melk, noten, lupine, zwaveldioxide
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Tamme eend     
Tamme eendenborstfilet in soja met Granny Smith en eendenlever
lupine, zwaveldioxide
  
Coquille      
Rauwe coquilles in oosterse marinade met limoen en Thaise peper
schaaldieren, noten, lupine, zwaveldioxide
    
Gegrilde groenten    
Millefuille van gegrilde groenten, buffelmozzarella, gepofte 
paprika coulis en krokant filodeeg
soja, lupine, zwaveldioxide  
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om mee te beginnen [vanaf 17:30]

stevige trek
WGT burger      
200gr. Runderburger met spek, kaas, avocado en gebakken ei, geserveerd met verse friet uit Zuyd
gluten, soja, ei, melk, sesamzaad, mosterd, lupine, zwaveldioxide  
        
Hert       
Hertenbout met kruiden polenta, geroosterde bospeensoorten en eigen jus
soja, melk, zwaveldioxide  
   
Zeewolf       
Zeewolffilet omwikkeld met spek, parelgort, en gemarineerde groenten
vis, soja
  
Pompoen      
Pompoenstoof met kikkererwten, couscous en riata
soja, melk, zwaveldioxide   

Aubergine       
Aubergine burger met hummus, oregano en tomaat, geserveerd met verse friet uit Zuyd
gluten, soja, mosterd, sesamzaad, lupine, zwaveldioxide

Soepen
Knolselderij soep 
(ook vegetarisch mogelijk) 
Knolselderij soep met spek en zuurkool
soja, melk, zwaveldioxide
   
Ossenstaart soep 
Ossenstaart bouillon met ravioli van duxelles
gluten, soja, ei, lupine, zwaveldioxide   

Wij kopen onze producten lokaal, 
bewust & duurzaam in

Herkomst rundvlees: Noord-Amerika, graan gevoerde runderen
Herkomst vis: MSC gecertificeerde duurzame vis en Frank’s Smokehouse

Klassiekers

Bitterballen
gluten, soja, melk, lupine, selderij, mosterd, zwaveldioxide

Kaastengels
gluten, soja, melk, lupine, zwaveldioxide

Truffel kroketjes van Oma Bob  
gluten, soja, melk, lupine, zwaveldioxide

Bitterballen garnituur van Holtkamp  
(7 soorten)    
gluten, soja, melk, schaaldieren, lupine, 
selderij, mosterd, zwaveldioxide

Friet     
gluten, ei, soja, mosterd

Gemarineerde olijven     
lupine

Borrelnootjes van Gotje    
gluten, soja, noten, lupine

Brood met tapenades 
gluten, soja, lupine, selderij

Planken       voor: 
met:        

Vlees    
Gerookte vleessoorten van Frank’s 
smokehouse met tafelzuren
gluten, soja, lupine, selderij, zwaveldioxide
       
Vis   
Gerookte vissoorten van Frank’s 
smokehouse met citroen en wakame
gluten, vis

Vegetarisch   
Nacho’s, bruschetta met hummus, linzen, gegrilde 
groenten en buffelmozzarella
gluten, sesamzaad, soja, melk, lupine, zwaveldioxide
  
Kaasvariatie   
Kaasvariatie van Erik’s delicatessen met druiven en kletzenbrood
gluten, soja, melk, lupine, zwaveldioxide

voor bij de borrel [vanaf 15:30]
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VOOR ERBIJ  Wintergroenten 3,50 /  Portie friet 3,50 /  Groene salade 3,50  
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salades
Geitenkaas   
Linzensalade met geitenkaas en een gepocheerd ei
ei
  
Witlof   
Witlof salade met rode biet, sinaasappel, 
buffelmozzarella, hazelnoten en balsamico
soja, noten
  

#westergasterrasfacebook.com/Westergasterras

Glutenallergie? Veel gerechten kunnen ook glutenvrij! Onze gefrituurde borrel-
happen worden in hetzelfde vet gebakken als producten die gluten bevatten.
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