MENUKAART

Wi verkopen

Warme dranken
Warm drinks

iologis he koffie en thee van het merk uro

Druivensap

Binnenlands gedistilleerd
Domesti spirits

rape ui e

ppelsap
uro offie fair trade

pple ui e

uro offee fair trade

us d orange

offie verkeerd

range ui e

atte

ho omel

appu ino
appu ino

spresso
spresso

Thee diverse smaken
Tea different flavours

Westlandse Thee
Westland Tea

erse munt thee
resh mint tea

Warme ho olademelk
ot ho olatemilk

lagroom
Whipped ream

oude dranken
old drinks

haudfontaine lauw rood
haudfontaine still sparkling

o a ola regular light
o a ola regular light

prite

prite

anta
anta

assis
assis

Toni
Toni

Bitter emon
Bitter lemon

sthee sparkling groen
ed tea sparkling green

Whiske

D

Whisk

ameson

Dalwhinni

risti

r oud

Dalwhinni

elk
ilk

r old

Ba ardi um

l oholis he dranken
l oholi

D

ameson Whiske

risti

ho olate

Whisk

everages

sweet

las wi n rood
lass of red wine

las wi n ros
lass of ros wine

les wi n wit rood ros
Bottle of wine white red ros

les prose o
Bottle of prose o

ort rood wit
ort red white

herr dr
herr dr

medium
medium

artini wit
artini white

Bier tap upiler
Beer draught

Bier oegaarden van de tap
Beer oegaarden draught

Bier alt
alt Beer

adler
adler

oegaarden adler
oegaarden adler

emon
Ba ardi emon

las wi n wit droog zoet
lass of white wine dr

Ba ardi

Ba ardi um

oseph u

ogna

oseph u

ogna

artell

ongna

artell

ongna

maretto
maretto

Tia aria
Tia aria

ikeur
i ueur

Baile s
Baile s

rand arnier
rand arnier

ali u

ali u

enever
enever

dvo aat
ggnog

ieu
ieu

Brood es

keuze uit ais ol Waldkorn za ht wit punt e

lutevri rood e

andwi h hoises from orn Waldkorn roll glutenfree sandwi h

Warme lun h gere hten
ot lun h dishes

aas

Tomatensoep

heese

Tomato soup

Warme eenham met onze eigen druivenmosterd

itsmi ter ham kaas ried

Warm ham with our own grape mustard

ggs with ham

Warme rie met onze eigen druiven am

offert es

Warm rie with our own grape ell

ini pan akes

ezond van het Westland

ortie friet

ealth lettu e tomato radish egg and heese

ries

Toni nsalade

ekker zoets er i

Tuna alad

roket de Bourgondis he
ro uette

Brood e Bal van moeder Door
eat all

Brood esproeveri
olls Tasting

Warm hi ken hili

alades

rapes ake
pple pie
Whipped ream

hilli

hi ken salad

hili

alade toni n

ekker hartig er i
eart sna ks

i ed nuts

alade kip

Tosti

Druiven ake
ppeltaart
lagroom

oot es

alads

Tostis

een variant van de hef

weets

mini variants from our hef

Warme kip hilli

Tuna salad

heese

arnalenkroket es st
hrimp ro uettes p

Bourgondis he itter allen st
Burgund

ro uettes p

lammet es st
pring rolls p

emengde hap es
i ed fried sna ks

st

p

aas
heese

am kaas
am heese

Toni n kaas
Tuna heese

Brie pesto
Brie pesto

Weet u dat uw feest of parti ook i ons gevierd kan worden
raag ons meer informatie
Did ou know that ou an ele rate our part with us
sk for more information

et team van Brasserie de Druiventuin heet u van harte welkom

T D
Dinsdag t m zondag vanaf

.

uur. iteraard zi n er mogeli kheden op aanvraag.

kunt eventuele dieet of allergie wensen i ons ken aar maken.

W T
....dat we rondleidingen geven door de druivenkassen
en u een leuke film kunt zien.
....dat we allerlei arrangementen he en voor een geslaagd feest.
....dat we in de Brasserie van Themapark De Westlandse Druif onze eigen Westlandse
druiven verwerken in de gere hten die u i ons estelt
iermee edienen we u met de hoogst mogeli ke kwaliteit en uiteraard ook diversiteit.
....dat i Themapark De Westlandse Druif een ontzettend groot team van etrokken
vri willigers meewerkt aan de teelt
Die helpen vanaf de snoei tot en met het krenten en oogsten van onze lekkere
Westlandse druiven. eeft u zelf ook groene vingers of wilt u graag
i een deel van de teelt meehelpen aat het ons weten
....dat we met grote zorg werken aan het am a ht van de druiventeelt i het Themapark
De Westlandse Druif iologis h geteeld is en daarmee de asis van de ederlandse
tuin ouw in ere houden
....dat i Themapark De Westlandse Druif veel huweli ken worden gesloten onder de
pra htige druiventrossen
De knusse en gezellige maar ook i zondere am ian e maakt uw ruiloft nog meer
tot een onvergeteli ke dag
....dat we naast ruiloften feesten en parti en k vergaderzalen es hik aar he en
oor i eenkomsten van tot
personen kunt u i Themapark De Westlandse Druif tere ht
....dat u in onze winkel tot en met de em er tere ht kunt voor kleine en grote
hoeveelheden Westlandse druiven
atuurli k vindt u hier ook nog diverse andere Westlandse produ ten en ges henken.
en mooi persoonli k adeau uit deze regio

www.westlandsedruif.nl

