
 

Forretter 

Skinke-”kugler” * 

- med skinke og persille-mayo      69,- 

 

Blomkålssuppe * 

- med sprød pølse, glaserede blomkål og persille-olie   69,- 

  

Torskerulle * 

- med sprødt rugbrød, syltet gulerod samt grov kompot af æble   79,- 

 

 

Lidt, men godt 

Stjernskud *    

- en dampet og en stegt fisk på ristet brød med rejer, røget laks, asparges og grønt  148,-

      

Pariserbøf * 

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

æggeblomme                                                                                             148,- 

 

Klassisk burger *      

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

- med ost                       + 10,- 

- med ”blå Kornblomst”                                                         +10,- 

 

Stegt Flæsk-burger  

- med persille-creme, kartoffel-frit og rødbedestrimler*                                           148,-

  

 

 

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



 

Hovedretter 

 

 

Steak af dansk kalv * 

- med selleri-puré, syltet squash, tyttebær, grov kartoffel og rødvinsglace                 229,- 

 

 

Duét af torsk * 

- med to slags rødbeder, peberrods-sne, kørvel, bacon-hasselnød, pommes kroketter og 

brunet smør                       179,- 

 

 

Braiserede svinekæber    

- med tern af grøntsager, syltet æble, løgringe, karse, kartoffelmos og braisérsky     169,- 

 

 

Klassisk wienerschnitzel 

- af kalvefilet med ærter, ”wiener-dreng”, pommes sautes og smørsauce                   189,- 

 

 

Klassisk dansk bøf *       

- med bløde løg, hjemmesyltede rødbeder, kartofler og skysauce                   149,- 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

- som forret                   125,- 

4 forskellige ting som køkkenet udvælger 

 

- som hovedret                                                 175,- 

7 forskellige ting som køkkenet udvælger 

 

 



 

 

Prøv husets specialitet   

Videbæk Ben 

 

Barbecuemarinerede, grillede ribben. 

Serveret med salatbar, flute og kartoffel 

 

Vælg mellem  

Bagt kartoffel 

eller  

 pommes frites 

 

  

                                                           500 gram     148,- 

                                              Spis alt hvad du kan 198,- 

   


