
Breng ons op de hoogte van uw allergieën en uw wensen. 

 
 

LUNCHKAART VESTDIJK47 (gerechten tot 17.00 te bestellen) 
 

NEW ZEALAND PIE 

kip & paddestoelen OF vegetarische ratatouille        8.75 
 

HOT DOG V47 STYLE 

augurk / jalapeno / gefrituurde ui / mosterd / cheddar / ketchup     11 
 

IBERICO OP TOAST 
brioche / tomatensalsa / olijfolie         15 

 

CLUB SANDWICH 
Kip / ei / tomaat / spek en frietjes        16 

 
CEASAR SALADE 

geroosterde kip OF zalm / gemarineerde groene olijven / Parmezaanse kaas   17 

 
SALADE CARPACCIO 

truffelcrème / pijnboompitjes / Parmezaanse kaas      17 
 

UITSMIJTER V47 
gebakken eieren / beleg naar keuze (ham, kaas, rosbief, spek)     14 

 

PLAT DU JOUR 
vis – vlees of vegetarisch / frietjes / salade       24.25 

 
KIPSATE 

pindasaus / gefrituurde uitjes / frietjes / salade       19 

 
APPELTAARTJE 

vanille saus / slagroom          6 
 

PETIT GATEAU           

wisselend taartje van het seizoen        6 

 

ASSORTIMENT VAN DIVERSE KAZEN 

noten-rozijnenbrood / garnituren        15 

 

 



Breng ons op de hoogte van uw allergieën en uw wensen. 

  

 

MENU VESTDIJK 47 
(verrassings menu van onze chef) 

 

 

2 GANGEN  30.00 

3 GANGEN  37.50 

4 GANGEN  45.00 

5 GANGEN  51.00 

 

 

 

 

WIJNARRANGEMENT MENU VESTDIJK 47 

(EEN PASSEND GLAS BIJ IEDER GERECHT) 

2 GANGEN  15.00 

3 GANGEN  22.50 

4 GANGEN  30.00 

5 GANGEN  37.50 

 

 

    



Breng ons op de hoogte van uw allergieën en uw wensen. 

  

 
 
 
VOORGERECHTEN: 
 
KREEFT       
groene appel / mango / tomaat         23 

 

ZALM      
venkel / dille / quinoa          17 

 
GEITENKAAS 

biet / abrikoos / walnoot         17 

 
DUIF      

mais / PX / yoghurt          17  
 

CARPACCIO OSSENHAAS      
brioche / truffel / Parmezaan / aceto-balsamico       17 

 

 
HOOFDGERECHTEN :    
 

ROODBAARS    
peer / hazelnoot / knolselderij         25.25 

 
ROGVLEUGEL          

risotto / biet / mais          28.25 

 
DRY AGED RIBEYE                                                                                                                                             

rode marloeskes / knolselderij structuren / side dish naar keuze      32.5 

EEND                                     
morilles / ganzenlever / honing         25.25 

 

OSSENHAAS 

bataat / ui / schorseneer / side dish naar keuze       32.5 

PLAT DU JOUR          

vis – vlees of vegetarisch / frietjes / salade       24.25 



Breng ons op de hoogte van uw allergieën en uw wensen. 

  
  

           

 

GEZOND EN WELLBEING: 

 
MAALTIJDSALADE ± 550 Calorieën       

avocado / noten / rode ui / vinaigrette basilicum       18 
 

COUSCOUS ± 460 Calorieën      

geroosterde groenten / truffel / gepocheerd ei       18 
 

KROKANTE TORTILLA ± 620 Calorieën 
granaatappel / avocado / mais / yoghurt        18 

 
CATCH OF THE DAY EN PAPILLOTE  ± 500 Calorieën     

diverse fijne groenten / witte wijn / roseval aardappel / vinaigrette basilicum   24.25 

 
 

 

SIDE DISHES: 
 
GEROOSTERDE GROENTEN         5.15 

GEBAKKEN AARDAPPELEN         5.15 

RISOTTO           5.15 

COUSCOUS           5.15 

HUIS FRITES           5.15 

 

 

 


