
 

Niet voor niets heten de Westduinen in de volksmond "hobbelwei". 
Hobbelige duinen zonder struweel, met droge toppen en natte valleien, 

poeltjes en militaire zendmasten uit de jaren '50. De masten op deze plek 
zijn een ironisch teken van militair-historische continuiteit. In het 

noorden wordt het duinterrein doorsneden door de Klarebeekweg, die als 
toegangsweg dient voor het marinezendstation in het terrein. In het 

westen grenst het terrein aan jong open polderland, het oostelijke deel 
grenst aan oud agrarisch gebied met een meer besloten karakter 

(Schurvelingengebied). 
 

 



Lunchkaart 
Van 12:00 uur tot 17:00 uur. 

Carpaccio (Italiaanse bol of wrap)       €10,- 
Rundvlees met balsamico,  
pittenmix, Parmezaanse kaas en frisse sla. 

Gerookte zalm (Italiaanse bol of wrap)      €10,- 
Gerookte zalm met rode ui, roomkaas en frisse sla. 

Hete kip (Italiaanse bol)         €10,- 
Gemarineerde hete kip met ui, prei, paprika, champignons en cashewnoten. 

Uitsmijter (wit of bruin brood)       €7,- 
Spiegeleieren (3 st.) met keuze uit ham, spek en kaas of alle drie. 

Omelet (wit of bruin brood)        €7,- 
Geklutste eieren (3st.) met keuze uit ham, spek en kaas of alle drie. 

Omelet ‘‘ Westduin’’ (wit of bruin brood)     €8,- 
Boeren omelet met spek, ui, prei, champignons, paprika en kaas. 

Kroketten (wit/bruin brood of friet)      €8,-  
Rundvlees kroketten (2 st.) met mosterd. 
Gamba’s (wit/bruin brood of friet)       €10,- 
Gebakken gamba’s met paprika, rode ui en  
pikante knoflooksaus. 
Borrel bordje           €10,- 
Een mix van krokante kiphaasjes, vlammetjes, kaastengels, bitterballen, 
ambachtelijke friet en 2 sausjes. 

 
 



Voorgerechten 
(alle voorgerechten worden geserveerd met brood.) 

Stokbrood met smeerseltjes       €5,- 
Huisgemaakt brood met kruidenboter, aioli en tapenade. 

Rundercarpaccio          €11,- 
Dun gesneden rundvlees met truffeldressing, pittenmix,  
Parmezaanse kaas en frisse sla. 

Geitenkaas quiche  V       €9,- 
Warme quiche met spinazie, geitenkaas, walnoot,  
cherrytomaatjes, honing en frisse salade. 
Diamanthaas met gamba’s       €12,- 
Gegrilde diamanthaas met panko garnalen, zoet zure ui en chili mayo. 

Kiploempia’s          €7,- 
Huisgemaakte loempia’s met knoflook-chili dip. 

Garnalen cocktail         €12,- 
Stellendamse garnaaltjes met een garnalen kroket en cocktailsaus. 

Gegratineerde mosseltjes        €10,- 
Pikante mosseltjes met paprika en ui gegratineerd met kaas. 
 

 
 

 



Steaks & More 
V.A. 17:00 uur. 

(Onze grill gerechten worden bereid in de houtskool barbecue en 
worden geserveerd met verse friet, aardappeltjes en een groente 

garnituur) 
Flat iron steak(250 gram)       €20,- 

Kogelbiefstuk (250 gram)       €21,- 

Kippendijen spies(225 gram)       €16,- 
Met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes. 
Buikspek           €17,- 
Langzaam gegaard buikspek met appelcompote. 
Surf & Turf           €20,- 
Bavette & gamba’s met gegrilde groente en knoflookroom saus. 

 
Sauzen 

Pepersaus 
Paddenstoelen-Madeira roomsaus 
Knoflookroomsaus 
Kruidenboter 
Barbecue saus. 

 
 



Hoofdgerechten 
V.A. 17:00 uur. 

(alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet, 
aardappeltjes en een groente garnituur.) 

Schnitzel ‘‘Westduin’’        €18,- 
Wienerschnitzel met gebakken ui, prei, paprika,  

champignon en spek  gegratineerd met kaas. 

Ribs & Chicken          €20,- 
Onze bekende malse spareribs en kipdrumsticks uit de smoker met bbq saus. 

Sliptong           €20,- 
In roomboter gebakken tongetjes (3 stuks). 

Zalmfilet           €19,- 
Zalmfilet met pancetta, papardelle pasta en knoflookroomsaus. 

Gamba’s           €20,- 
Gamba’s uit de wok met diverse groente en pikante knoflookroomsaus. 

Paddenstoelen pasta  V       €14,- 
Pappardelle pasta met bospaddenstoelen, cashewnoten,  
knoflookroomsaus en Parmezaanse kaas 

 

 
 



Kindermenu’s 
Voorgerechten 

Carpaccio            €5,- 
Rundvlees met balsamico, pittenmix, Parmezaanse kaas en frisse sla. 

Kiploempia           €3,50 
Huisgemaakte loempia met knoflook-chili dip. 
 

Hoofdgerechten 
 
Kroket            €6,- 
Met friet, appelmoes en een verassing. 
Frikandel            €6,- 
Met friet, appelmoes en een verassing. 
Kip nuggets           €6,- 
Met friet, appelmoes en een verassing. 
Spareribs            €8,- 
Met friet, appelmoes en een verassing. 
Spaghetti            €6,- 
Met bolognese saus geraspte kaas en een verassing. 

 
 

 



Nagerechten 
Dame blanche          €6,- 
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom. 

Smokey apple pie         €8,- 
Appeltaart uit de smoker met pecan-maple-karamel ijs,  

kaneel likeur en slagroom. 

Kaatmossel           €7,- 
Vanille ijs met huisgemaakte advocaat en slagroom. 

Crème Brûlée_____________________________€8,- 
Vanille pudding met speculaas, gebrand met rietsuiker, vanille ijs en slagroom. 

Chocolade mousse__________________________€7,- 
Pure chocolade mousse met Amaretto en Amaretti koekjes. 

Speciale koffie 
Irish Coffee           €6,5 
Koffie met Jameson whiskey en slagroom. 

French Coffee          €6,5 
Koffie met Grand Marnier en slagroom. 

Spanish Coffee          €6,5 
Koffie met Tia Maria en slagroom. 

Mexican Coffee          €6,5 
Koffie met Kahlúa en slagroom. 

Ouddürpse koffie         €6,5 
Koffie met advocaat en slagroom. 


