Dinerkaart Eetcafé De Vos

Hoofdgerechten.
Hoofdgerechten worden geserveerd met patat, salade en warme groenten

100% rundvlees burger. 200 gram
3 GANGEN VERRASSINGSMENU
Laat u zich graag verrassen? Dan past ons speciaal
samengestelde verrassingsmenu helemaal bij u!
KEUZE UIT: VIS/VLEES/VEGA
32.50

met bacon, augurk, tomaat,
gekarameliseerde ui en burgersaus
19.50

*

Krokante malse kipburger

Koude Voorgerechten.

met spek, augurk, tomaat, kaas en rode ui

Stokbroodje (bruin en wit)
met kruidenboter, tapenade en pesto

*

6.50

Tagliatelle met gebakken zalm

*
Salade gerookte zalm

met een romige dille-saus

met rode ui, kappertjes en toast

*

8.00

*
Huisgemaakte carpaccio
met pesto, rucola, Parmezaan en
gedroogde tomaatjes
9.50

*
Warme Voorgerechten.

17.50

19.00

Roerbak kipfilet
met teriyakisaus en roerbakgroente
17.50
*

Avocado burger (Vega)
Vegetarisch krokante burger van Avocado met tomaat, augurk en burgersaus
15.50

Tomatensoep
met een scheutje room en balletjes

Borrelplanken

5.50

Borrelplank De Vos (klein)

*
Gefrituurde champignons

Uienringen | Olijven | Kaasblokjes | Bitterballen

in bierbeslag met peterselie en knoflooksaus

12.25

7.50

Borrelplank Westendorp (groot)

*
Gamba’s uit de wok
in knoflook gebakken met toast
8.00

Brood met smeersels | Kaasblokjes | Gamba’s
Uienringen | Klein bittergarnituur | Olijven
21.25

Plate gerechten.
(geserveerd met rauwkost en patat)

Dessertkaart.
Milkshake De Vos

Kipsaté

chocolade milkshake vol met zoete verrassingen

twee kipspiesjes met satésaus, gedroogde uitjes,
atjar en kroepoek

6.75

18.95

*

*

Klassieke dame blanche

Spareribs

2 bollen vanille-ijs met warme
chocoladesaus en slagroom

met BBQ honey marinade

6.00

18.95
*

Zalmfilet
uit de oven met monchou en Bieslook
18.95
*

Schnitzel
keuze uit: pepersaus, champignonsaus zigeunersaus, stroganoff, satésaus
of schnitzel ‘De Vos’ (+€1,-)

*

Wekpotje ‘De Vos’
met vanille-ijs, boerenjongens, advocaat en slagroom
6.00
*

Vruchten coupe
2 bollen vanille-ijs met vers fruit en slagroom
6.00

18.95

*

*

Chocolade lavacake

Kipschnitzel

chocoladetaartje met warme chocolade
en slagroom

keuze uit: pepersaus, champignonsaus zigeunersaus, stroganoff, satésaus
of kipschnitzel ‘De Vos’ (+€1,-)

7.00

18.95

*

*

Churros

Gamba’s uit de wok

met warme chocolade, kaneel, poedersuiker en slagroom

in knoflook gebakken met wok groenten

6.50

18.95
*

Vegetarische Hotdog
met BBQ-saus en frisse koolsla
18,95

Voor de kleintjes.
Kindermenu
Keuze uit: kroket, Frikandel, Kipnuggets, geserveerd
met patat, frietsaus en appelmoes
6.25

*

Bordje patat
met frietsaus
3.25
*

Tomatensoep met balletjes
3.00
*

Kinderijsje
Met een verrassing!
5.25

Kulturhus De Vos beschikt over twee zalen, beide met een eigen bar.
De kleine zaal biedt ruimte aan maximaal 75 personen en de grote zaal aan
maximaal 325. Elke zaal is afzonderlijk vanuit de keuken bereikbaar, zonder hinder
voor andere. Beide samen kunnen ook dienen als één grote zaal.

Borrelkaart
Portie nootjes en olijven
3.60
*

Bitterballen “Van Dobben”
Rundvlees | 6 Stuks | Mosterd
5.50
*

Kaasbitterballen “Old Amsterdam”
6 Stuks | Mosterd
5.50
*

Kaasplankje
Brie | Roomkaas | Geitenkaas | Toast
7.25
*

Bittergarnituur
Diverse warme hapjes | 12 stuks | Sausjes
7.50

De grote zaal beschikt over een ruim podium (toneel) voor optredens of
presentaties. De Vos biedt verschillende arrangementen aan, voor o.a.
congressen, vergaderingen, feesten, bruiloften, recepties, bijeenkomsten
en uitvaarten.

Halseweg 2, 7054 BH Westendorp
T: (0315) 298410
E: info@kulturhusdevos.nl

