
 
 
 

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 iconisch 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 een oud agrarisch gebied met een meer besloten karakter 

(Schurvelingengebied). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alle broodjes worden geserveerd op  

een Italiaanse bol. 

Carpaccio        €11,- 
Met gerookte aioli, pijnboompitjes, en oude kaas. 

Pollo tonnato          €11,- 
Gerookte kipfilet met tonijnmayonaise, 
cornichons, pijnboompitjes en gemarineerde 
tomaatjes. 

Pikante kip       €10,- 
Met diverse groentes en pikante saus. 

Pulled pork       €10,- 
Met salade en bbq saus. 

  

Bij deze gerechten heeft u de keuze uit wit 
of bruin brood. 

Uitsmijter        €8,- 
3 gebakken eieren met spek en/of kaas. 

Omelet         €8,- 
3 geklutste eieren met spek en/of kaas. 

Omelet Westduin       €9,- 
3 geklutste eieren met diverse groentes, 

spek en kaas. 

Eiergerechten Broodjes 

  

Rundvlees kroketten      €8,- 
Met verse friet of brood  en mosterd. 

Gamba’s & Chorizo       €11,- 
Met knoflook, chili, ui en tomaatjes. 

Gegratineerde mossels      €10,- 
Licht pikante mosseltjes met ui, paprika  en 
gegratineerd met kaas. 

Geitenbrie        €10,- 
Warme geitenbrie met balsamicodressing, 
walnoten, salade, geconfijte peer en spek. 

Lunchgerechten 

Lunchkaart 

  

Bitterballen  (8 stuks)     €4,5 

Chicken strips (5 stuks)     €5,- 

Mini snacks (16 stuks)     €8,- 

Luxe bittergarnituur     €10,- 
Chicken strips, bitterballen, shoarmarolletjes, 
mini loempia’s, mini kaassoufflé’s en friet. 

Brood met smeerseltjes     €5,5 

  

Borrelhapjes 



 

 

 

Voorgerechten 
(Alle voorgerechten worden geserveerd met brood). 

Brood met smeerseltjes         €5,5 
Brood uit eigen keuken met diverse smeerseltjes. 

Roasted carpaccio          €11,- 
Rundvlees met gerookte aioli, oude kaas, pijnboompitjes en gegrilde paprika. 

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

Pollo tonnato           €10,- 
Gerookte kipfilet met tonijnmayonaise, cornichons, pijnboompitjes en gemarineerde tomaatjes. 

Gamba’s & Chorizo          €11,- 
Met knoflook, chili, ui, tomaatjes en chorizo. 

Salade caprese  V         €9,- 
Diverse tomaten met burrata, basilicumolie en balsamicostroop. 

Geitenbrie  V          €10,- 
Warme geitenbrie met balsamicodressing, walnoten, salade, geconfijte peer en (spek). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten BBQ   (vanaf 17.00uur) 

(Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappels en salade). 

Hamburger (180 gram)         €17,- 
100% rundvlees met cheddar, spek, brioche en burgersaus. 

T-bone steak (450 gram)         €28,5 
Grote steak voor de liefhebber met saus naar keuze. 

Rib-eye (250 gram)           €23,- 
Malse steak door het aanwezige vet met saus naar keuze. 

Biefstuk  (250 gram)         €21,- 
Steak met saus naar keuze. 

Surf & Turf           €22,- 
Rumpsteak met gamba’s, spek en peperjus. 

Varkenshaas          €18,- 
Gemarineerde varkenshaas met spek, ui en champignons. 

Hoofdgerechten 

Kippendijen saté          €16,- 
Malse kippendijen met satésaus, gebakken uitjes, atjar en kroepoek. 

Schnitzel  ‘‘Westduin’’         €18,- 
Wiener schnitzel met gebakken groentes en spek, gegratineerd met kaas. 

Spareribs           €22,- 
Fall of the bone ribbetjes van het varken met lichte smokey marinade. 

Vis van de week          dagprijs 
Vraag naar de vis van de week. 

Fish & Chips          €16,- 
Huisgemaakte kibbeling met ambachtelijke friet en remouladesaus. 

Gevulde groentes  V        €17,- 
Aubergine, courgette en paprika gevuld met diverse kazen en nootjes. 

Sauzen 
Peperjus, champignonsaus, kruidenboter, roquefortsaus 



 

 
Kindermenu’s 

 
Voorgerechten 

Roasted carpaccio         €6,- 

Rundvlees met gerookte aioli, oude kaas, pijnboompitjes en gegrilde paprika. 

Kiploempia          €3,5 

Huisgemaakte loempia met knoflook-chili saus. 

 

Hoofdgerechten 
Kroket/Frikandel/Kipnuggets       €6,- 

Met friet, appelmoes en een verrassing. 

Spareribs           €8,-  

Met friet, appelmoes en een verrassing. 

Kibbeling           €8,-  

Met friet, appelmoes en een verrassing. 

Spaghetti           €6,- 

Met bolognesesaus, geraspte kaas en een verrassing.    

 

 

 

 

 



 

 

 

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

Sorbet           €7,- 
Vers fruit met cassis ijs, 7-up, frambozensaus en slagroom. 

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

Limoncello tiramisu         €8,- 
Frisse tiramisu met cassis ijs en slagroom. 

Pina colada           €7,- 
Kokos parfait met passievrucht en gekarameliseerde ananas. 
 
 

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. 

Ouddürps Bakkie          €6,5 
Koffie met een glaasje huisgemaakte advocaat en slagroom. 


