
 

Forretter 

Kartoffel-porre suppe med ristet bacon      75,- 

 

Hvide Sande røget laks med rygeostecreme og sprød rugbrød   75,- 

 

Hovedretter 

Stjerneskud *                                        148,-

- en dampet og en stegt fisk på ristet brød med rejer, røget laks, asparges og grønt    

 

Pariserbøf *                        148,- 

- hakket oksekød pakket om ristet brød med capers, rødbeder, peberrod, løg og en rå 

æggeblomme                                                                                              

 

Klassisk burger *      

- med hakkebøf, tomat-relish, bacon og råstegte kartofler*                    148,- 

- med ost                        +10,- 

- med ”blå Kornblomst”                                                         +10,- 

 

Engelsk bøf af dansk kalvefilet med bløde løg, surt, kartofler og skysauce               249,- 

Klassisk wienerschnitzel                      189,- 

- af kalvefilet med ærter, ”wiener-dreng”, pommes sautes og smørsauce                    

 

Dansk bøf *                       149,-

- med bløde løg, hjemmesyltede rødbeder, kartofler og skysauce                

 

Desserter 

Pære Bella Helena med hjemmelavet vaniljeis og chokoladesauce                   80,- 

Hjemmelavet æblekage med makroner og flødeskum                    45,- 

Osteplanke                        98,- 

- med udvalg af Arla Unika og Thise oste, hertil serveres hjemmelavet kompot, 

hjemmebagte havrekiks og knækbrød 

 

Der er anvendt lokale råvarer i alle vore retter som er markeret med en * 

           



 

   

SMAG PÅ VESTJYLLAND 

På Westergaards Hotel lægger vi vægt på at anvende lokale råvarer bl.a. ved 

vort medlemskab i Regional Madkultur Vestjylland.  

Vi kender vore leverandører og kan derved stå inde for kvaliteten og at det 

vi serverer, er af lokal oprindelse.  

 

 Grøntsager fra Bjergs Kartofler, Kloster 

 Fisk fra Hvide Sande Røgeri 

 Kød fra Øko-gårdene   

 Røget mørbrad fra Herregårdens Madbutik, Møldrup 

 Friske krydderurter fra egen have 

 Special-øl og safter med lokale ingredienser fra Staarup Haandbryg 

 Ost fra Arla – produceret i Troldhede og  

Nr. Vium 

 Frugt fra haven i Finderup 

 Whisky fra Stauning 

 

Tallerken med udvalg af lækkerier fra det Vestjyske spisekammer. 

 

 

 

7 forskellige ting udvalgt af køkkenet   175,- 

 

 

 

  



 

 

Prøv husets specialitet   

Videbæk Ben 

 

Barbecuemarinerede ribben. 

Serveret med hjemmelavet coleslaw salat, flute  

og kartoffel 

 

 

Vælg mellem  

Bagt kartoffel 

eller  

 pommes frites 

 

  

                                                           500 gram     148,- 

                                              Spis alt hvad du kan 198,-

  


