
FOODBOOK2013

westerliefde.nl
Trouwen & events



ALGEMEEN

De keukenbrigade van ons restaurant WestergasTerras bereidt ook het ontbijt, de lunch, de diners 
en alle andere hapjes voor uw (bedrijfs)evenement. Buiten de mogelijkheden die zijn beschreven 
in dit foodbook kunt u ook een voorstel op maat ontvangen. Een diner met een thema of geheel in 
stijl van een ander land? Geen probleem, samen met onze chefs gaan wij graag met u om tafel om 
een passend menu te maken.

EEN FEEST OP LOCATIE?

Geeft u een feest in één van de locaties op het Westergasfabriek terrein? Ons team komt graag 
naar u toe! Wij nemen de complete catering, van eten tot drinken en van decoratie tot personeel 
voor u uit handen, zodat ú zich om andere zaken kunt bekommeren.

Alle gerechten in het foodbook zijn te bestellen vanaf 40 personen.
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WESTERDORST
1.1 DRANKEN ARRANGEMENTEN
Voor de gehele dag kunt u bij ons een drankenarrangement 
bespreken.  Wij bieden u de keuze uit een Nationaal of Internationaal 
assortiment.

NATIONAAL ASSORTIMENT bestaande uit:
Onbeperkt witte, rode en rosé schenkwijn | Bier van de tap | Martini 
| Jonge Jenever | Vieux | Coebergh | Apfelkorn | Diverse soorten 
frisdrank (geschonken uit kleine flesjes) | Koffie & thee

Het nationale assortiment is vanaf 9,- per persoon

INTERNATIONAAL ASSORTIMENT bestaande uit:
Het nationale assortiment aangevuld met Smirnoff Black Vodka | 
Gordon’s dry Gin | Johnny Walker red label | Johnny Walker black 
label | Pampero Blanco | Pampero Especial | Likeuren: Amaretto, 
Grand Marnier, Sambuca, Tia Maria, Drambuie

Het internationale assortiment is vanaf 16,- per persoon

Toeslag voor het serveren van prosecco gedurende de avond is 
0,75 p.p. (per uur).

Barpersoneel zit bij het drankenassortiment inbegrepen.

WIJNARRANGEMENTEN
Indien u liever een wijn kiest van onze wijnkaart binnen het door u 
gekozen drankenarrangement,  dan geldt er de volgende toeslag 
per uur:

Wijnen tussen de  Toeslag per uur
21,- &  25,-   1 euro
26,- &  30,-  2 euro
31,- &  35,-  3 euro
36,- &  40,-  4 euro

Vraag uw eventplanner naar de wijnkaart
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WESTERDORST
1.2 KOFFIE & THEE ARRANGEMENTEN
Of het nu om een welkomst, pauze of lunch drankje gaat, wij bieden 
een onbeperkt assortiment in buffetvorm met daarin de volgende 
dranken (frisdrank uit kleine flesjes):

• Verse espresso of cappuccino | fair-trade tiktak thee | sourcy 
blauw & rood | Royal club jus d’orange | Pepsi cola & pepsi max

3,- per persoon

• Verse espresso of cappuccino | fair-trade tiktak thee | 
biologische sapjes van Juice & Go

3,75 per persoon

1.3 SUPER SHAKES
Een echte gezonde super shake. Heerlijk als tussendoortje of als 
aanvulling op de lunch!

Small 4,-     Large 6,50

• Rode biet, rood fruit, bloedsinaasappel, camu camu en acai 
(Camu camu geeft een enorme boost aan je imuunsysteem en is 
erg goed voor je huid).

• Spinazie, banaan, appel, kiwi, lucuma en tarwegras (Van 
tarwegras weten we al hoe gezond het is. Lucuma is enorm rijk 
aan anti-oxidanten en bevat veel essentiële mineralen).

• Yoghurt, avocado, vanille en chia zaad (Chia zaad is rijk aan 
vitamine B en goede voedingsstoffen. De perfecte shake voor als 
je wilt afvallen).
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WESTERETEN
2.1 ONTBIJT OF LUNCH: ZELF BELEGGEN
• Vers gebakken broden van het Vlaamsch Broodhuys
• Assortiment van zoet en hartig beleg zoals ham, jonge kaas en 
filet American, jam, nutella en pindakaas mini’s.
• Gekookte scharreleieren
• Biologische yoghurt met muesli
• Handfruit

9,50 per persoon

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN A 1,75 per item
• Ovenwarme croissants  
• Pain au chocolat   
• Suikerbrood
• Krentenbrood 
• Doperwtenspread met munt en olijfolie

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN B 2,50 per item
• Roerei met peterselie en crème fraîche   
• Omelet van de chef met bieslook
• Een frisse, groene salade met zoete tomaatjes, komkommer, 
Spaanse olijven en appel-vinaigrette 
• Vers gesneden fruitsalade met munt

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN C 3,- per item
• Gerookte zalm met bosui en mierikswortel
• Ratatouille, ruig gesneden mediterrane groenten met tijm en 
fetakaas

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN D 4,- per item
• Huisgemaakte seizoenssoep 
• Quiche Llorraine, een mooie hartige taart uit eigen keuken met 
spek, crème fraiche en gruyère kaas
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“Een vernieuwende en verfrissende 
locatie. Dit maakt een congres 

meteen een echt dagje uit! Bovendien 
inspirerend en betaalbaar”

Ingrid Archer, managing partner
spotONvision



WESTERETEN
2.2 ONTBIJT OF LUNCH: KANT-EN-KLAAR
WALDKORN OF CIABATTA RIJKELIJK BELEGD met een keuze uit 
• Boeren Leidse en Boeren Oude kaas met grove mosterd
• Schouderham met cornichons & mayonaise
• Filet American met zacht gekookt eitje
• Gerookte makreelsalade met rode ui

per broodje 6,50

WALKING BREAKFAST* 
• Mini croissant met een kuipje roomboter
• Bruschetta met huisgemaakte eiersalade
• Gegrild half tomaatje
• Huisgemaakte smoothie met seizoensfruit
• Mini quiche lorraine gevuld met prei, kaas en spekjes

prijs per persoon 10,-

WALKING LUNCH*
• Shotje huisgemaakte seizoens soep
• Mini wrap trio van rundergehakt met spinazie | tomaat &
mozzarella | zalm & roomkaas 
• Fingersandwich met gerookte kip en avocado 
• Mini croque monsieur; krokant geroosterd brood    
gegratineerd met kaas
• Garnalen kroketje met citroen

prijs per persoon 15,-

2.3 ONTBIJT OF LUNCH: BUDGET 
• Witte of bruine zachte bolletjes met ham, kaas of worst
• Krentenbol 

prijs per persoon 4,-
(gebaseerd op 1 zacht bolletje en 1 krentenbol p.p.)

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN E  1,50 per item
• Saucijzen broodje
• Worstenbroodje
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“Grote mate van flexibiliteit met 
betrekking tot de catering.

De lunches waren zalig”

Nicole Stronk, Starbucks



WESTERBIJEENKOMSTEN
3.1 VOOR BIJ DE BREAK
Mini viennoisserie 1,75 per item
Een variatie van koffiebroodjes, chocolade croissantjes en 
roomboter croissantjes

Wester energy 1,75 per item
Een energieke biologische hap bestaande uit muesli repen, 
granola bars en chips

Wester luxe 1,75 per item
Een heerlijke, luxe traktatie bestaande uit petit fours, bonbons, 
macarons en chocolade truffels van de welbekende patisserie 
Unlimited Delicious

Wester gezond Super shake! Gezonde shakes met:
• Rode biet, rood fruit, bloedsinaasappel, camu camu en
acai (Camu camu geeft een enorme boest aan je imuunsysteem 
en is erg goed voor je huid)
• Spinazie, banana, appel, kiwi, lucuma en tarwegras
(Van tarwegras weten we al hoe gezond het is. Lucuma is enorm 
rijk aan anti-oxidanten en bevat veel essentiële  mineralen).
• Yoghurt, avocado, vanille en chia zaad (Chia zaad is rijk   
aan vitamine B en goede voedingstoffen. De perfecte shake voor 
als je wilt afvallen)

4,- small / 6,50 large per glas
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“Het kloppend hart van De 
Westergasfabriek. Niet bang voor

nieuwe dingen in een multifunctionele
 omgeving met een lekker rauw randje”

Raoul Dumoulin, Manager New Business
LOC7000 B.V.



To be served (prijs per stuk) 
• Bruschetta geroosterd mini brioche 2,25 per stuk
broodje met diverse toppings (naar keuze):   
- Kippenlever met gedroogde porcini, kappertjes, sjalotten en 
knoflook boter
- Rode biet, pecorino en olijfolie 
- Makreelsalade, rode ui en mayonaise
• Blini met zalm en crème fraîche 1,50 per stuk
• Amuselepel met een sashimi van zalm
met kreeftenvinaigrette en wakame 1,25 per stuk
• Canapé van rundertartaar 1,25 per stuk
met een balsamico dressing

 
Fried appetizers (6 stuks per portie) 
• Van Dobben bitterballen, kaasstengels 6,- per portie
en vlindergamba’s
• Cas Spijkers’ mini kaaskroketjes en 5,25 per portie
krabkroketjes
• Huisgemaakte fried shrimp toast 5,25 per portie
• Vegetarische groente tempura 5,25 per portie

Snacks uit het vuistje 
• Halve tortilla wrap met zalm, gerold in 3,- per item
ijsbergsla, crème fraîche en bieslook
• Broodje Van Dobben kroket 2,50 per item
met grove mosterd 
• Mini brioche beefburger (100% rundvlees) 3,25 per item
met tomaat, sla en BBQ saus
• Puntzakje overheerlijke friet met mayonaise  2,75 per item
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3.2 VOOR BIJ DE BORREL
Warme tafelhapjes (per portie)
• Gemarineerde kippenpootjes (5 stuks) 4,50 per portie
• Gehaktballetjes met tomatensaus (5 stuks) 4,50 per portie

Koude tafellhapjes (per portie)
• Selectie van Erik’s delicatessen kazen met 9,- per portie
notenbrood en fruit compote
• Charcuterie van diverse worst- vleessoorten 9,- per portie
met brood
• Huisgemaakte bladerdeegstengels 3,75 per portie
met kruidenlaagje 
• Luxe gebrande notenmix in combinatie met 3,50 per portie
Grieks gemarineerde olijven
• Frisse crudité met seizoensgroenten 6,- per portie
in een yoghurt dip
• Brood met aioli en huisgemaakte 4,- per portie
zwarte olijven tapenade
• Tortilla chips met tomatensalsa 3,50 per portie

Hartige etagère
Een combinatie van de koude tafelhapjes 10,50 per tafel
worden gepresenteerd op  een tafel etagère

Luxe Lolly’s
• Caprese lolly met cherrytomaatje en mozzarella 1,50 per stuk
• Krokante kaaslolly gemaakt van Old Amsterdam 1,25 per stuk
• Eendenlever lolly met een vleugje cognac in een 2,- per stuk
zoet krokant jasje van pistache
• Coquille gehuld in parmaham 2,50 per stuk



WESTERDINER



HOLLANDS BUFFET

Salade
• Gerookte makreel met avocado en appel uit de Beemster
• Salade van het land met gebakken spekjes, geroosterde 
paprika, ei en sperziebonen
• Gemixte salade met bietjes, romige geitenkaas, walnoten en 
een zoete balsamico dressing

Soep (keuze vooraf gemaakt)
• Snert, Hollandse erwtensoep met rookworst en roggebrood 
met peterselieboter
Of
• Huisgemaakte soep van wintergroenten met runder 
gehaktballetjes

Warme gerechten
• Stamppotten trio bestaande uit zuurkool, ouderwetse 
boerenkool en hutspot met winterpenen en ui 
• Overheerlijke rookworst 
• Rundergehakt ballen in eigen jus
• Zacht gegaard rundvlees in een jus van ui en wintergroenten
• Op de huid gebakken zeebaars met seizoensgroenten
• Ovengebakken aardappelen met knoflook en ui
• Vegetarische schotel met seizoensgroenten van Hollandse 
bodem met tomaat, rode ui en gegratineerd met Edammer kaas

Dessert
• Verse Apfelstrüdel; bladerdeegtaartje met warme appel, 
kaneel en vanille  
• Boerenjongens vla flip; oerhollands dessert van rozijnen 
gemarineerd in suiker, kaneel en brandewijn geserveerd in een 
glas met blanke vla

30,50 per persoon
27,50 per persoon excl. dessert
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4.1 BUFFETTEN
ITALIAANS BUFFET
Het buffet wordt geserveerd met Focaccia brood, roomboter en 
zeezout

Salade
• Frisse venkelsalade met sinaasappel en walnoot
• Lichtzoete bietensalade met romige ricotta kaas en een frisse 
bite van mierikswortel
• Caprese met zongerijpte tomaat, buffelmozzarella en verse 
basilicum

Warme gerechten
• Zacht gegaarde varkensrollade rijkelijk gevuld met pistache 
noten
• Verse witvis in olijfolie gegaard met geroosterde aubergine
• Rundvlees in zijn geheel gebraden in eigen jus met 
seizoensgroenten
• Gebakken aardappelen met salie (of rozemarijn) uit de oven
• Tagliatelle in roomsaus met knoflook, ui, thijm en rozemarijn
• Penne met tomatensaus, courgette, rode peper en peterselie

Dessert
• Panna cotta geserveerd in een glas met bosvruchten coulis en 
vanille
• Huisgemaakte tiramisu met pure chocolade en mascarpone

30,50 per persoon
27,50 per persoon excl. dessert



DELUXE BUFFET
Brood met kruidenboter, olijfolie, olijven- tomaten- en truffel 
tapenade

Koude gerechten
• Gegrilde groenten met feta en basilicum
• Artisjok hart met paddenstoelen en parmezaan
• Poisson cru van tonijn, een frisse rauwe salade met 
komkommer, kokos en tomaat
• Charcurterie met bresaola, livarham, Coppa di Parma en 
Chorizo

Warme gerechten
• Hartig zoete witloftaart met appel en walnoten
• Geroosterde pompoen met Savoie kool en kastanjes
• Herten stoof met laurier, thijm en kaneel
• Geheel gebraden malse runder entrecote
• Platvis met huisgemaakte vanille saus

Bijgerechten
• Oven aardappel gekruid met rozemarijn en zeezout
• Romige Aardappel puree
• Huisgemaakte rode kool
• Beboterde sperziebonen
• Groene salade met tomaat, olijven, pijnboompitten en een licht 
zoete vinaigrette

Dessert
• Gepocheerde peer met Champagne sabayon
• Crème Brûlée
• Panna cotta geserveerd in een glas met bosvruchten coulis en 
vanille
• Sinaasappel cheesecake
• Huisgemaakte pure chocolade brownie

45,- per persoon
40,- per persoon excl. dessert
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WERELD BUFFET
Breekbrood met olijfolie en zeezout

Salade
• Oosterse noodle salade met kip, sesam en hoi sin saus
• Spaanse aardappelsalade met paprika en rode ui
• Afrikaanse rijst salade met maïs, oogboontjes en sperziebonen

Warme gerechten
• Traditionele Engelse cottage pie met rundergehakt en kruimige 
aardappelen gegratineerd met belegen kaas
• Arabische lamsstoof met kikkererwten, komijn en koriander 
• Aziatische garnalen curry met kokos en kurkuma
• Gewokte seizoensgroenten
• Gestoomde witte rijst
• Gekruide linzen met komijn, gember en een vleugje knoflook

Dessert
• Indische spekkoek, een laagjescake met Oosterse specerijen 
waaronder kaneel, kardemom en kruidnagel 
• Frisse mango bavarois met citroen en munt

30,50 per persoon
27,50 per persoon excl. dessert



WESTERDINER
4.2 SHARED DINNER
Het Italiaans, Hollands en Wereldbuffet kunnen ook geserveerd 
worden als shared dinner waarbij de gerechten op schalen 
geserveerd worden per 6 personen

supplementprijs 2,50 per persoon

4.3 SIT DOWN DINNER
Vanuit de keuken van Restaurant WestergasTerras biedt de chef 
u een wisselend menu bereidt met verse seizoensgebonden 
producten. Wij serveren u een sit down diner vanaf 2 gangen. 
Vraag onze event planners naar de mogelijkheden.

2-gangen diner 29,50
3-gangen diner 34,50
4-gangen diner 42,50
5-gangen diner 48,50

Biologisch menu
Op verzoek serveren wij u graag een biologisch menu waarin onze 
chef gebruik maakt van de beste ingrediënten van eigen bodem. 
Vraag onze event planners naar de mogelijkheden.

3-gangen diner 34,50
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“Eten is bijzonder goed. Akoestiek is 
goed en ook bestaat er de mogelijk-
heid om de verschillende ruimtes in 
eigen thema en sfeer aan te kleden”

Hans van der Linden, Manager
Facilitair Bedrijf Spirit



WESTERDINER
4.4 WALKING DINNER*
Heeft u weleens gedacht aan een walking dinner? Wij serveren uw 
gasten diverse gerechtjes naar keuze (tot maximaal 150 personen). 
Elk gerechtje wordt zo gepresenteerd dat het makkelijk staand 
gegeten kan worden. Voor een volledig maaltijdvervangend diner 
raden wij u aan een keuze te maken uit minimaal 8 gerechtjes. 
Voor groepen boven de 150 personen maakt onze chef graag voor 
u een voorstel op maat!

Amuses  2,- per item
• Amuselepel met zalm, soja en wasabi
• Fine claire met citroen
• Tartaar van rund op toast met mierikswortel crème
• Huisgerookte eendenborst met balsamico op een prikker
• Amuselepel met gegrilde groenten en feta
• Caprese lolly met cherrytomaatje en mozzarella

Voorgerechten 4,- per item
• Sushi van mango met gamba op een prikker (3 st p.p.)
• Brandade van kabeljauw met saffraan crème en crostini
• Gerookte herten carpaccio met truffel crème
• Rilette van eend met piccalilly
• Carpaccio van rode biet met geitenkaas mousse en aardappel 
chip
• Seizoens gebonden vegetarische soep

Hoofdgerechten 7,75 per item 
• Zeebaarsfilet, kruidenrisotto, spinazie en sauce Hollandaise
• Rode mul, linguini in saffraan saus en groene asperge
• Parelhoen rouleau met pistache, polenta friet en 
oesterzwammen
• Stamppot andijvie met worst van Mister Kitchen (varken/ lam 
naar keuze) en eigen jus
• Witloftaartje met linzen en blauwe kaassoufflé
• Halve artisjok gevuld met paddenstoelen, pastinaak crème en 
waterkers
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4.5 SPECIAL FOOD BAR

• Oesterbar met diverse rassen oesters geserveerd 4,50
met peper & citroen, rode wijn azijn met sjalot en een wisselende 
seizoensgebonden topping (2 p.p.)
• Zalmbuffet met 3 soorten zalm: 15,50
rauw gemarineerd, gerookt en zacht gegaard met diverse 
garnituur zoals wakame, wasabi, mierikswortel, citroen en 
broodchips
• Broodje beenham, vers gesneden 3,-
met honing mosterd saus
• King Crab buffet 17,50
met citroen, broodchips en diverse sauzen waaronder cocktail 
saus, citroen mayonaise en mierikswortel
• Bourgondische kaastafel 10,50
met diverse soorten harde en zachte kazen afkomstig uit 
Nederland, Frankrijk en Engeland met vijgenbrood

Beman u speciale food bar met een gastvrije chef die uw gasten 
op professionele wijze de gerechten presenteert

27,50 per uur (ex BTW)
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Desserts 3,50 per item 
• Sinaasappel cheesecake
• Tiramisu 
• Huisgemaakte brownie met lobbige room
• Vanille hangop met vers fruit en munt
• Panna cotta met rode fruit coulis
• Sgroppino Limoncello

*Voor het uitserveren van een walking breakfast, lunch of dinner 
hanteren wij een supplements prijs van € 7,50 per persoon (ex 
btw).



WESTERDINER
4.6 BBQ
Bij het zien van de eerste zonnestralen steken wij de BBQ’s graag 
voor u aan!

Salades
• Franse aardappelsalade met crème fraîche, bieslook, sjalotjes 
en mosterd uit Dijon
• Marokkaanse couscous salade met munt, noten en honing
• Huisgemaakte tomatensalade met een licht zoete Italiaanse 
dressing

Warme gerechten
• Beefburger uit eigen keuken van 100% rundvlees
• Botervis in kruidenmarinade met citroen
• Gemarineerde kippendijen
• Ratatouille van gegrilde courgette, ui, aubergine en paprika

Brood en dips Turkse broden met 
• Tzatziki, een dip van Griekse yoghurt met komkommer en 
knoflook
• Hummus, een dip van kikkererwten met olijfolie, citroen en 
knoflook
• Aioli, romige saus met knoflook
• BBQ saus

Dessert 
• Vers gesneden watermeloen, uit het vuistje gegeten!

22,50 per persoon

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN F (prijs per item) 
• Gamba’s     5,- 
• Runderhaas spies   5,- 
• Vegetarische cheeseburger  4,50
• IJstaart 4,-
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WESTERDINER
4.7 KIDS SPECIAL
Voor de kleinere gasten onder ons (tot 12 jaar) serveren wij 
graag een aangepast menu. Denk aan een pannenkoekentafel 
waarbij de kinderen hun eigen pannenkoek kunnen versieren 
met smarties, nutella, appeltjes, banaan en diverse toppings. 
Of een heerlijke kinder spaghetti met een gehakt-tomatensaus 
of juist patat met een kroket/ frikadel naar keuze en een bakje 
komkommer met snoeptomaatjes erbij.

8,50 per kind
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CREWFOOD
5.1 SNELLE HAP
• Voorbelegde broodjes van de WestergasTerras lunchkaart.

4,50 per broodje

5.2 LUNCH BUFFET Vanaf 20 personen

Lunch
• Brood van Vlaamsch Broodhuys wit/ meergranen
• Div. vleeswaren
• Div. kaassoorten
• Huisgemaakte salades
• Jam/ hagelslag/ nutella mini’s
• Groene salade met vinaigrette
• Tomaat/ komkommer/ gekookt eitje
• Dagelijks wisselend warm item (roerei/soep/ broodje kroket/ 
quiche/ etc.)

9,50 per persoon

5.3 DINER
Voor het crewdiner gaan wij altijd uit van een gemiddelde van 750 
gram per persoon. Voor groepen onder de 20 personen serveren 
wij crewdiner per bord.

PLATE SERVICE
De gerechten bestaan altijd uit 3 componenten (vlees/ vis/ vega | 
aardappel/ pasta/ rijst | groenten/ salade).

13,- per persoon
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“De sfeer en uitstraling van de zalen 
zijn uniek. Het industriële van de 

WesterUnie en het huiskamergevoel 
van de WesterLiefde zorgt ervoor dat 

er heel veel mogelijk is”
Ron Groenewoud, opnameleider

Assistant Directors CLub



5.4 CREWSNACKS
• Broodje kroket (1 kroket p.p.)
• Kaassoufflé
• Saucijzenbroodje
• Worstenbroodje

1,50 per item

5.5 CREWDRINKS
• Pauze drankje voor bij het ontbijt, lunch of diner bestaande uit 
koffie, thee, onbeperkt fris en melk    

2,50 p.p.
• Drankenbuffetje full day (8 uur) bestaande uit koffie, thee, melk 
en onbeperkt fris

7,50 p.p.
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DINER BUFFET Vanaf 20 personen
Alle buffetten worden standaard geserveerd met een rijk gevulde 
salade, brood en frites.

Menu A 
• Malse kip saté met een milde pindasaus
• Roerbak groenten met oestersaus
• Gebakken rijst met groenten (nasi)
• Kroepoek Udang
• Zoetzure komkommer salade (atjar)

Menu B 
• Coq au vin, maaltijd gerecht met malse kip en Provençaalse 
groenten gegaard in rode wijn
• Gehaktballetjes in pikante tomatensaus
• Aardappel krieltjes
• Gevulde artisjokkenharten (vegetarisch)

Menu C 
• Penne Bolognese, pasta met een saus van tomaat en gehakt
• Spaghetti Carbonara, pasta met een huisgemaakte roomsaus 
en spekjes
• Vegetarische pasta met gorgonzola en spinazie

Menu D 
• Suddervlees 
• Gekookte aardappel 
• Spinazie
• Tilapia visfilet in olijfolie gegaard

Menu A 
• Andijvie stamppot
• Hutspot met winterpeen, ui en aardappel
• Rookworst
• Hollandse gehaktballen
• Uitgebakken spekjes
• Diverse soorten zuur



WESTERLIEFDEJA IK WIL!
Ervaar de sfeer en de historie die de oude gebouwen uitstralen en geniet 
van een gevoel van comfort, gezelligheid en professionaliteit van het 
personeel 

Met als visie om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan 
te bieden met veel aandacht voor gastvrijheid binnen een unieke en 
industriële locatie, kunt u een industriële ambiance verwachten waarbij 
u op uw gemak kunt genieten van een hapje en een drankje. Een 
gemoedelijke en gezellige omgeving met mooie producten tegen een 
betaalbare prijs. 

Met de professionele keuken en creatieve koks heeft u een ruime culinaire 
keuze. Kom en geniet, want... Oude WesterLiefde roest niet!

Bel onze event planners!
020-684 84 96 of informeer via info@westerliefde.nl

Wij zien u graag terug!


