Diner bij
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Broodplank
Met kruidenboter, knoflooksaus en truffelmayo

5,50

Seizoenssoep
Huisgemaakte soep van het seizoen

6,25

Kaas-Mosterd-Bier soep
Huisgemaakte soep met kaas, mosterd en
Leffe Blond bier
Camembert
Gebakken camembert met honing, walnoten
en rucola

6,25

8,95

Gebakken champignons
Bruschetta’s met in knoflook gebakken champignons 8,95

25,50

Bavette (250 gram)
Mooi gemarmerd vlees, geserveerd met
rode wijnsaus

27,50

Kalfsoester
Rosé gebakken met calvados saus en granny smith 23,50
Huisgemaakte schnitzel
Geserveerd met gebakken ui, champignons en
spek of met champignonsaus

18,50

Kipsaté
Malse kippendij met gedroogde uitjes, kroepoek
en huisgemaakte satésaus

17,50

Slibtong
In roomboter gebakken slibtong (3 stuks)

21,50

Gamba’s
Gebakken in knoflookolie

9,95

Salade carpaccio
Ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
zongedroogde tomaten en pestomayonaise

15,50

Charcuterie (voor 2 personen)
Plank voor 2 personen met Serranoham, Pancetta,
Coppa di Parma, harde worst en Spinata Romana
Surprise plateau (voor 2 personen)
Laat je verrassen door onze chef

14,95
24,90

32,50
Keuze voorgerechten
Carpaccio, gerookte zalm of gebakken champignons.
Keuze hoofdgerechten
Schnitzel, kipsaté of salade geitenkaas.
Keuze nagerechten
Tirumisu, cheesecake of crème brûlée.

Salade geitenkaas
Heerlijke salade met geitenkaas in bladerdeeg,
noten en vruchtencompote
Kindermenu
Friet met frikandel of kipnuggets
Pannenkoek
Alle hoofdgerechten serveren wij met verse friet en salade.

Burger Huis ter West
Met brie, rucola en mosterdmayonaise
Cheeseburger
Met cheddar, bacon, burgersaus, ui en augurk

Nagerechten

Old Italian burger
Met augurk, tomaat, komkommer, Parmaham,
oude kaas en rucola
Mexicaanse burger
Met guacomole, tomatensalsa en nacho’s
Alle burgers serveren wij met verse friet en salade.

11,95

9,95

3 gangen

Alle runderburger specials - 17,50
Ook vegetarisch te bestellen!

Tournedos Huis ter West (200 gram)
Biefstuk van de haas met brie, honing-thijmsaus
en pijnboompitten

Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise,
pijnboompitten, zongedroogde tomaten,
Parmezaanse kaas en rucola

Gerookte zalm
Geserveerd met dillemayonaise en toast

Keuzemenu

Burgers

Spareribs
Sweet Honey - Met honing-mosterdsaus
Spicey garlic - Met knoflooksaus

18,50

Geserveerd met verse friet en salade.

15,50
6,50
6,50

Shared Dining

Huisgemaakte hangop
Met bosvruchtenjam, een crunch van koek en
Amarettolikeur

6,95

Tiramisu
Heerlijk Italiaans dessert

6,95

New York cheesecake
Geserveerd met vruchtencompote en slagroom

6,50

Crème brûlée
Huisgemaakte crème brûlée gekaramelliseerd
met suiker

6,50

Coupe Huis ter West
Met vanille ijs, chocoladesaus, advocaat en slagroom 6,95
Mona’s kaasplankje
4 heerlijke kazen geserveerd met vijgenbrood,
noten en een heerlijke chutney

10,50

Nieuw als hoofdgerecht! Combinatieplank met
22,50 p.p.
ossenhaasspies, kipsaté en spareribs

Bonbon
Koffie of thee met 3 heerlijke bonbons

5,80

Te bestellen vanaf 2 personen.

Koffie met een likeurtje
Amaretto, Licor 43, Sambuca of Baileys

6,80

Irish - Spanish - Italian Coffee

6,80

