
VOORGERECHTEN 

WILLEM’S PROEVERIJ TWEE PERSONEN € 26,50  
Proeverij van diverse voorgerechten samengesteld door de chef.  
Geef eventuele allergieën door aan de bediening.  

Deze proeverij is ook voor 1 persoon te bestellen.  € 14,00  

 

CARPACCIO   € 12,50  

Van rund geserveerd met pestomayonaise, toast, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en gemengde sla.  
 

BEEF TATAKI   € 13,50 
Licht geschroeide en dun gesneden entrecote met siracha mayonaise, gefrituurde ui en wakame. 
 

HAM & MELOEN  € 9,50 
Combinatie van gedroogde rauwe ham en galia meloen afgemaakt met balsamico. 
 

GAMBA’S BOURGUIGNON      € 13,00  
In kruidenboter en room gebakken gamba’s geserveerd brood.  

 

DUO VAN ZALM  € 12,50 
Combinatie van gerookte zalm met toast en tartaar van gerookte zalm met limoen-mayonaise.    
 

GEITENKAAS  € 10,50 
Getoast Fries suikerbrood gegratineerd met geitenkaas en balsamico vinaigrette.  
 

CHAMPIGNONS DORDOGNE  € 9,50  
In bierbeslag gefrituurde champignons geserveerd met knoflooksaus.   

SOEPEN 

KONINKLIJKE TOMATENSOEP  € 6,50  
Soep van Roma-tomaten afgemaakt met crème fraîche geserveerd met stokbrood.  

 
UIENSOEP  € 6,50 
Klassieke Franse uiensoep met een crouton gegratineerd met jong belegen kaas.  
 

MOSTERDSOEP  € 7,00  
Romige soep van grove mosterd geserveerd met naar keuze spek, zalm of naturel. 

  



MAALTIJDSALADES 

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter. Extra friet is bij te bestellen voor € 3,50. 

 
MAALTIJDSALADE BIEFSTUKPUNTJES  € 15,00  
Gemengde salade geserveerd met gebakken biefstukpuntjes, pijnboompitten en zoete teriyaki saus.  
Ook met extra gamba’s te bestellen. € 5,00 supplement 
 

MAALTIJDSALADE GAMBA’S  € 16,00  
Gemengde salade geserveerd met gebakken gamba’s geserveerd met kruiden mayonaise.  
 
Liever een vegetarische salade? Vraag de bediening naar het aanbod.  
 

HOOFDGERECHTEN 

MAXIMA STEAK  +/- 200 gram € 24,50 
Gegrilde steak van het Black Angus rund geserveerd met saus naar keuze**.    
 

RIB EYE  +/- 300 gram € 31,50 
Gegrild en geserveerd met een saus naar keuze**.  
  

VLEESDUO  +/- 250 gram € 25,50 
Combinatie van Black Angus biefstuk en varkensoester geserveerd met een saus naar keuze**.  
 

MIXED GRILL  +/- 400 gram € 27,50 
Combinatie van biefstuk, kippendij en varkensoester van de grill. Geserveerd met een saus naar keuze**.  
 
KONINKLIJKE SCHNITZEL  +/- 250 gram € 17,50  
Krokant gebakken schnitzel geserveerd met een saus naar keuze**.    

 
VARKENSRIBEYE  +/- 200 gram € 18,00 
Gegrilde rib eye van het varken geserveerd met kruidenboter.  
 
SURF & TURF  € 28,00  
Combinatie van gegrilde steak en gebakken gamba’s. Geserveerd met hollandaise saus.   
 

KIP CAPRESE  € 19,50 
Gegrilde kipfilet geserveerd met mozzarella, tomaat en basilicum. Geserveerd met pesto-roomsaus.   
 



 
 
 
 
BIG WILLEM  € 16,50  
Gegrilde burger van 100% rundvlees geserveerd op een Amerikaanse burgerbol 
geserveerd met cheddar, rode-ui chutney en BBQ-saus.  
 
SPARERIBS  € 24,50 
Huis bereide spareribs afgelakt met een zoete honing-ketjapsaus.  
 

SATÉ  2 stokjes    € 16,00 
Gegrilde saté van de haas 3 stokjes € 19,50 
geserveerd met satésaus, atjar, kroepoek en gedroogde uitjes. 
 

ZALM € 23,50 
In de oven gegaarde zalm geserveerd met hollandaise saus.  
 

GAMBA’S  € 23,50  

Geserveerd met lintpasta in een peterselieboter.  
 

VEGETARISCHE PASTA PESTO  € 16,50  
Vegetarische pasta met een garnituur van pesto, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en zongedroogde tomaten.  
 
GEFRITUURDE BRIE  € 16,50  
In een krokant jasje gefrituurde brie geserveerd met honing en walnoten.   

 
 
*Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een portie friet en rauwkost. Wij willen 
verspilling voorkomen. Alle garnituren zijn kosteloos bij te bestellen. Liever gebakken 
aardappels? Deze zijn ook kosteloos bij te bestellen.   
 
** Saus keuze: groene pepersaus, champignonroomsaus, pesto-roomsaus of 
kruidenboter.  
Ook extra bij te bestellen: Gebakken ui, gebakken champignons en gebakken spek. € 3,50 
 


