Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.
Op aanvraag zijn wij uiteraard ook buiten deze tijden geopend.

....Dat er vanaf 1 mei dagelijks rondleidingen worden gegeven door de druivenkassen?
En dat dit buiten het seizoen op aanvraag ook mogelijk is.
....Dat wij leuke arrangementen hebben samengesteld voor een compleet dagje uit?
Combinaties met varen door de Westlandse wateren of een bezoek aan een Orchideeën kwekerij.
....Dat Brasserie de Druiventuin onze eigen Westlandse Druiven verwerkt in de gerechtjes?
Bestel een heerlijk “schuitje” druiven, druivenmosterd of druivenjam bij uw lunch.
....Dat de vele handen van een groot team van betrokken vrijwilligers
ons helpen met het verlichten van het vele werk?
Heeft u zelf groene vingers, wilt u rondleidingen geven of leren krenten? U bent van harte welkom!
....Dat wij met grote zorg werken aan het kweken van Biologische druiven?
Je hoeft onze druiven niet te wassen, lekker en gezond!
....Dat bij Themapark de Westlandse Druif veel huwelijken worden gesloten
onder de prachtige druiventrossen?
De knusse en gezellige, maar ook bijzondere ambiance maakt uw bruiloft tot een onvergetelijke dag.
....Dat we naast bruiloften, feesten en partijen óók vergaderzalen beschikbaar hebben?
Voor bijeenkomsten van 3 tot 500 personen kunt u bij Themapark de Westlandse Druif terecht!
....Dat u in onze winkel de heerlijke druiven kunt kopen alsmede allerlei druif gerelateerde producten?
Stel een leuk Westlands kistje samen als cadeau of relatiegeschenk.

Wij verkopen 100% biologische koffie en thee van het merk Puro

IJsthee (sparkling / groen)

Warme dranken
Hot beverages

Thee

€ 2,25

Tea

Koffie

€ 2,40

Coffee

Latte Macchiato

€ 2,85

Latte Macchiato

Koffie verkeerd

€ 2,85

Latte

Cappuccino

€ 2,65

Cappuccino

Espresso

€ 3,00

Iced tea (sparkling / green)

€ 2,40

Druivensap

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,00

Milk

Espresso

Dubbele espresso

€ 3,20

Alcoholic beverages

€ 2,75

Westland Tea

Verse munt Thee

€ 3,50

Fresh mint Tea

Warme chocolademelk

€ 3,25

Hot chocolatemilk

Slagroom

€ 0,50

Whipped cream

Glas droge witte wijn

€ 4,00

Glas rode wijn

€ 4,00

Glass of red wine

Glas rosé

€ 4,00

Fles wijn (wit / rood / rosé)

Koude dranken
Cold beverages

Bottle of wine (white / red / rosé)

€ 2,50

Chaudfontaine (still / sparkling)

Coca cola (regular / light)

€ 2,75

Coca Cola (regular / light)

Sprite

€ 23,50

€ 2,75

Port (rood / wit)

€ 3,75

Port (red / white)

Sherry (dry / medium)

€ 3,75

Sherry (dry / medium)

Martini wit

€ 3,75

Martini white

Sprite

Sinas
Cassis

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Tonic

Bitter Lemon
Bitter lemon

Jenever
(jong, oud, citroen, bessen)

Vieux

€ 3,00

Gezond (Vegetarisch)

€ 3,00

€ 6,25

Bourgondische Kroket

€ 3,00

“Broodje Bal” van moeder Door

€ 6,25
€ 3,75
€ 5,25
€ 7,25

Warme kip-chilli

€ 4,75

€ 2,75

Jupiler tap bier

€ 5,50

€ 2,90

Hoegaarden Radler 2%
Hoegaarden Radler 2%

€ 3,50

€ 3,25

Druivencake

€ 2,50

Slagroom

€ 0,75

Lekker hartig erbij
Savoury snacks

Salades

Nootjes

Salads

Salade kip-chilli

€ 8,25

Hot chilli-chicken salad

€ 4,75

€ 3,50

Salade tonijn

€ 8,75

€ 4,75

€ 4,75

Vegetarische mini loempia’s (6st)

€ 4,50

Vegetarian springrolls (6pc)

€ 4,75

Amaretto

Bourgondische bitterballen (6st)
Burgundian croquettes (6pc)

Tuna salad

Vlammetjes (6st)

€ 4,75

Spicy-spring rolls (6pc)

Tosti’s

Gemengde hapjes (10st)

Grilled cheese sandwich

€ 7,50

Mixed fried snacks (10pc)

€ 4,75

liqueur 43

Jupiler draught beer

Appeltaart (alleen op bestelling)

Mixed nuts

Joseph Guy Cognac

Baileys
Baileys
Grand Marnier
Grand Marnier

Sweets

€ 6,75

€ 5,50

Whiskey Jameson

Tia Maria

Lekker zoets erbij

Whipped cream

Whiskey Jack Daniels

Amaretto

€ 3,50

Grape muffin

Rolls Tasting (3 x mini sandwiches from our chef)

Bacardi Rum / Lemon

Joseph Guy Cognac

Portie friet

Apple pie (only if pre-ordered)

Hot chilli-chicken

Whiskey Jameson

€ 4,00

€ 6,50

Meatball from grandma’s recepy

Broodjesproeverij (3 x mini broodjes van de chef)

Whiskey Jack Daniels

Poffertjes

Fries

Burgundian Croquette

Buitenlands gedistilleerd

Bacardi Rum / Lemon

€ 8,25

Mini pancakes

Healthy (lettuce, tomato, cucumber, egg and cheese)

Huisgemaakte Tonijnsalade

Uitsmijter ham / kaas

Tuna Salad

Vieux

Likeur 43

Bieren
Beers

Cassis

Tonic

€ 5,75

Tia Maria

Fanta

€ 4,75

Fried eggs with ham / cheese

Melted brie with homemade grapejelly

Foreign spirits

Glass of sweet white wine

Glass of rosé

Chaudfontaine (blauw / rood)

Domestic spirits

Glass of dry white wine

Glas zoete witte wijn

Warme Beenham met eigen druivenmosterd
Brie met eigen druivenjam uit de oven

Binnenlands gedistilleerd

Eggnog

€ 4,00

€ 3,75

Warm ham with homemade grape mustard

Advocaat

Alcoholische dranken

Tomatensoep

Cheese

Jenever (young, old, lemon, berry)

Double espresso

Westlandse Thee

Kaas

Vraag naar de bierkaart
voor de speciaalbieren

Chocolate Milk

Melk

Sandwiches choises from Corn, Waldkorn, Roll
Tomato soup

Ask the beer menu for the specialty beers

€ 3,00

Hot lunch dishes

(Glutenfree / lactosefree +€ 0,50)

€ 3,00

Fristi

Chocomel

€ 3,50

€ 3,00

Orange juice

Fristi

Jupiler alcohol vrij bier

Warme lunch gerechten

Broodjes keuze uit Maïsbol, Waldkorn, zacht Wit puntje

(Glutenvrij / lactosevrij broodje +€ 0,50)

Jupiler alcohol free beer

Apple juice

Jus d’orange

€ 3,50

Hoegaarden Radler 0,0%

Grape juice

Appelsap

Hoegaarden Radler 0,0%

U kunt eventuele dieet of allergie wensen bij ons kenbaar maken

Kaas

€ 3,50

Cheese

€ 4,75

Ham-kaas

€ 3,50

Did you know that you can celebrate your party with us?

Ham-cheese

€ 4,75

Tonijn-kaas

Weet u dat uw feest of partij ook bij ons gevierd kan worden?
Vraag ons meer informatie!

€ 4,00

Ask for more information!

€ 4,00

Het team van Brasserie de Druiventuin
heet u van harte welkom!

Tuna-cheese

Brie-pesto
Brie-pesto

