
Dranken
koffie/thee/frisdrank/jus d’orange € 2,30
verse jus d’orange € 4,10
melk/karnemelk per glas € 1,60
bier/malt bier € 2,90
witte/rode wijn € 3,90
prosecco/cava  per fles € 29,00
hollands gedistilleerd vanaf € 3,90
buitenlands gedistilleerd vanaf € 4,80
kurkengeld champagne € 25,50
kurkengeld wijnen € 20,50

Patisserie
appelgebak € 2,90
appelgebak met slagroom € 3,30
plateau koek 25 stuks met o.a. sprits, mini gevulde koek/stroopwafel, cake, krakeling € 42,75
plateau koek 50 stuks € 83,30
banket koekjes € 0,90
cake € 1,60
gesorteerd gebak € 3,60
gevulde koek € 2,50
gevulde koek mini € 1,55
gevulde speculaas € 1,85
marmer cake € 1,80
opgemaakt koekje € 1,80
punt boter/gember koek € 1,70
punt spekkoek € 1,30
roomboterkoekje € 0,80
petitfour cake/korstdeeg € 3,10
sprits € 1,70
slagroomsoesje € 1,30
vlaai per punt zonder slagroom € 3,10
bonbon € 1,20
bonbon Leonidas € 1,30
macaron € 1,60
brownie € 1,95
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€ 3,25
€ 2,85
€ 3,85
€ 3,40
€ 2,20
€ 2,85
€ 4,50
€ 2,05
€ 1,95
€ 2,20
€ 2,65
€ 2,80
€ 2,20
€ 5,20
€ 3,70

€ 4,30
€ 5,25
€ 5,65

€ 1,00
€ 1,80
€ 1,75
€ 2,20
€ 0,90
€ 1,00
€ 2,20
€ 1,00
€ 2,75
€ 1,95
€ 1,60
€ 1,70
€ 4,80
€ 4,00

€ 5,35
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 19,90
€ 7,30
€ 12,50
€ 27,25

Vers belegde broodjes en meer
broodjes wit/bruin gemengd: ham, kaas, gebraden gehakt
broodjes mini wit/bruin gemengd: ham, kaas, gebraden gehakt
broodjes luxe gemengd: zalm, paling, rosbief, fricandeau, kaas, ham, ei 
broodjes luxe mini gemengd: zalm, paling, rosbief, fricandeau, kaas, ham, ei 
Sandwiches: ham, kaas, gebraden gehakt
Sandwiches luxe: zalm, paling, rosbief, fricandeau, kaas, ham, ei
plak oerbrood met luxe beleg naar keuze
krentenbol met roomboter
mini krentenbol
krentenbrood met spijs en roomboter
krentenwegge met roomboter
krentenwegge met spijs en roomboter
rozijnenbrood met roomboter/suikerbrood
broodje haring
broodje kroket

Soep
bouillon
soep
soep met stokbrood en kruidenboter

Voor bij de borrel
bitterballen/bittergarnituur 
bitterballen/bittergarnituur, 2 per persoon
borrelhapjes koud 
canapé
gemengde noten, per persoon
kaas/worst, per stuk
kroket
mini loempia
saucijzenbroodje/kaasbroodje, heel
saucijzenbroodje/kaasbroodje, half
saucijzenbroodje/kaasbroodje, éénhaps
toastje zalm/paling
sushi, per stuk
haring

Arrangementen (prijzen per persoon)
koffie
koffie 'de luxe'
brood
brood 'de luxe'
high tea
soep
borrel
buffet Westerveld (tot 50 personen)

verlenging condoleanceruimte per 15 min. € 62,00

Westerveld biedt een uitgebreid assortiment vegetarische hapjes en beleg, informeer naar de mogelijkheden.
Wegens de strenge hACCP normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kunnen wij helaas  
geen zelf meegenomen producten/consumpties uitserveren. hACCP is opgesteld door de voedsel- en  
warenautoriteit en is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de  
voedselproducten te waarborgen.
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