
Welkom in Petit 
Café Westerveld

Laat u hier verrassen door het uitgebreide aanbod van  
onze kaart. Naast een heerlijk kopje koffie of thee met 
gebak, serveren wij ook boerenbrood belegd met verse 
seizoensproducten, soepen en warme gerechten.



Maar eerst een stukje geschiedenis…
In 1888 werd in de schone zeelucht, ver buiten ‘de onhygiënische 

hoofdstad’, begraafplaats Westerveld gesticht. Daarmee is het  

een van de oudste particuliere begraafplaatsen van Nederland.

Vooruitstrevend en monumentaal
In de jaren die volgden, speelden vooral architecten Zocher en Dudok 

een belangrijke rol in het inrichten van het omliggende duinlandschap. 

Pentekeningen veranderden in rijksmonumenten. Hoog op een duintop 

vindt u het art-deco crematorium van architect Marius Poel: het eerste 

crematorium van Nederland. En dat was in 1913 behoorlijk vooruitstrevend 

in een tijd dat gelovigen – en daarmee praktisch alle Nederlanders – 

uitsluitend begraven werden en cremeren maar progressief was.

Afscheid naar eigen wens 
Nog steeds luistert Westerveld naar elke wens. Want hoe oud ook, sommige 

waarden blijven van alle tijden. U vindt op Westerveld daarom alles op één 

plek. Naast prachtige aula’s en stijlvol ingerichte condoleanceruimten zijn  

er ook mogelijkheden voor unieke gedenkplekken in de natuur. 

Wonderschone wandelingen
Een wandeling over Westerveld is als een reis door de geschiedenis. 

Markante wetenschappers, schrijvers, musici, kunstenaars en politici 

vonden hier hun laatste rustplaats. Maar niet alleen de monumenten  

zijn bijzonder, ook de uitbundige natuur zorgt voor een prachtig decor  

voor een wandeling.

Ook één van de routes van Wandelnetwerk Noord Holland doet 

Gedenkpark Westerveld aan. Meer informatie over verschillende 

wandelroutes is hier in Petit Café Westerveld verkrijgbaar.

Heeft u vragen? Onze medewerkers zijn u graag van dienst.



Warme dranken 
 
Thee        € 2,30 
Koffie        € 2,30 
Koffie cafeïne vrij      € 2,30 
Koffie verkeerd      € 2,50 
Cappuccino       € 2,50 
Espresso        € 2,30 
Espresso latte macchiato    € 2,50 
Latte macchiato      € 2,50 
Warme chocolademelk     € 2,30 
Warme chocolademelk met slagroom € 2,70 
Irish coffee       € 7.10 
Italian coffee       € 7.10 
 
 
Gerechten kunnen één of meerdere van onderstaande 
allergenen bevatten: 
Gluten     Schaaldieren 
Ei      Weekdieren 
Vis      Selderij 
Pinda’s     Mosterd 
Noten     Sesamzaad 
Soja      Sulfiet 
Melk      Lupine 
 
Heeft u vragen? U kunt altijd bij onze medewerkers terecht. 



Koude dranken 
 
Glas melk       € 1,60 
Sourcy still / sparkling     € 2,40 
Cola         € 2,40 
Cola Zero       € 2,40 
Sinas        € 2,40 
Tonic        € 2,40 
Bitter Lemon       € 2,40 
Ice tea                                                       € 2,40  
Ice tea Green       € 2,40 
Chocomel       € 2,40 
Fristi        € 2,40 
Tomatensap       € 2,40 
Verse Jus dórange      € 3,60 
 



Alcoholische dranken 
 
Sauvignon blanc      € 3,80 
Grenache Pinot noir     € 3,80 
Grenache Merlot rosé     €     3,80 
Witte zoete huiswijn     € 3,80 
Jonge jenever       € 2,90 
Oude jenever       € 2,90 
Beerenburg       € 2,90 
Advokaat       € 3.10 
Advokaat met slagroom    € 3,50 
Sherry dry/medium     € 3,90 
Port rode/witte      € 3,90 
Heineken (flesje)      € 2,90 
Palm (flesje)       € 3.10 
Bacardi        € 4.20 
Vieux        € 3,70 
Gin         € 4.20 
Ballantines       € 4,40 
Glenfiddich       € 5,80 
Grand marnier      € 4,90 
Baileys        € 4,90 
Tia Maria        € 4,90 
Amaretto       € 4.90 
Courvoisier       € 5,80 
Cuarenta y tres      € 4,90 



Warme gerechten 
 
Tomatensoep met 
boerenbrood / kruidenboter   € 5,75 
 
Groentesoep met 
boerenbrood / kruidenboter   € 5,75 
 
2 kroketten (Van Dobben en groenten 
Kroket) met boerenbrood    € 6,80 
 
Tosti’s 
 
Kaas        € 2,50 
Ham / kaas       € 2,90 
Hawaï        € 3,35 
 
 



Uitsmijters op boerenbrood 
wit of bruin 
 
Uitsmijter ham      € 7,35 
Uitsmijter kaas      € 7,35 
Uitsmijter ham en kaas     € 7,65 
Kleine uitsmijter ham     € 5,35 
Kleine uitsmijter kaas     € 5,35 
Kleine uitsmijter ham en kaas   € 5,75 
Omelet met tomaat/ui     € 5,75 
    
 

Snacks 
 
Portie patat met frikandel    € 5,45 
Portie patat met kroket     € 5,45 
Portie bitterballen 8 stuks    € 5,75 
Portie kaasstengels 8 stuks    € 6,90 
Portie mini snacks 8 stuks    € 5,75 
 
 



Koude gerechten 
 
Broodje van de maand:           zie bord 
 
Zacht broodje wit of bruin 
met kaas/oude kaas of ham                     €      3,00 
 
Appelgebak met slagroom    € 2,90 
Appelgebak zonder slagroom   € 2,50 
Plakje cake       € 1,70 
       
     

Boerenbrood wit of bruin 

Brie met honing en bieslook    € 6,15      
Gezond        € 6,15 
Warme beenham met honingmosterd 
saus         € 5,75  
Zalm met roomkaas en bieslook   € 6,05 

 
 

  


	Binnenwerk menukaart na 1 juli.pdf
	pagina 1
	pagina 2
	pagina 3
	pagina 4 na 1 juli
	pagina 5 na 1 juli
	pagina 6 na 1 juli


