Menukaart

Voorgerechten
Broodplankje

5,00

Rundercarpaccio

9,50

Scampi uit de oven

9,50

Nacho’s Willem II (voor 2 personen)

7,00

Diverse broden - olijven - kruidenboter - truffelmayonaise
truffelmayonaise - pijnboompitjes - mesclun sla
olijfolie - knoflook - ui - cherrytomaatjes - pijnboompitjes
gehakt - kruidenkaas - barbecuesaus - kaas

Risotto met coquilles of paddenstoelen
Risotto - pesto

10,50

Tomatensoep

5,00

Thaise kippensoep

5,00

risotto - gehakt
noodles - kip

Salades
Salade Vis

14,50

Salade Kip

12,50

Salade Portobello geitenkaas

11,50

gerookte zalm - makreel - garnaaltjes - rode ui - kappertjes
gegrilde kip - bacon - pecorino
lauwwarm - met honing & gekonfijte ui (vegetarisch)

Burgers
Willem II burger

10,50

Truffel burger

11,50

Smokey BBQ burger

11,50

Spicey burger

12,50

Hangover burger

12,50

Tonijn burger

15,00

lollo verde sla - tomaat - rode ui - augurk - bacon - cheddar
ketchup - mosterdmayonaise
rucola - parmezaanse kaas - truffelmayonaise - truffelchips
pancetta - tomatenmayonaise
rode ui - paprika - augurk - sla - tomaat - spek
rosso verde sla - tomaat - rode ui - augurk - bacon - cheddar
jalapeno - spicy mayonaise
spek - gebakken ei - ui - champignons - kaas

gegrilde tonijnfilet - frisse sla - wakame - zoete soya ui - sesam
zoetzure gember - wasabimayonaise
* alle gerechten worden geserveerd met salade en verse friet
* double burger meerprijs 6,50

Hoofdgerechten
Spareribs

16,50

Saté van de haas ± 300 gram

16,00

Tonijnsteak

17,50

Ierse kogelbiefstuk ± 200 gram

17,50

Gegrilde gamba’s

18,00

Pasta pesto

12,50

Truffelpasta met parelhoen

17,50

met barbecuesaus
satésaus - kroepoek

met limoenmayonaise
Keuze uit rode portsaus, pepersaus of champignonsaus
aioli - met tagliatelle of friet
paddenstoelen - zongedroogde tomaatjes - ui
met verse truffel

Voor de kids
Miniburger

6,00

Spareribs

7,50

Spaghetti bolognese

5,00

Pannenkoek

5,00

2 kleine hamburgers met verschillende ingrediënten
om je eigen burger te maken.

Nagerechten
Chocolademousse

5,00

Appeltaartje

6,50

Capriccio

6,50

Brownie

6,00

met praline mascarpone
vanille ijs gevuld met caramel en omhult in witte chocolade
van witte en melkchocolade

