WILLEM II
BURGERS EN BIER

MENU
MENU

verschillende
soortenkruidenboter
brood met
olijven,
huisgemaakte
olijven,
huisgemaakte
en truffelmayonaise kruidenboter
en truffelmayonaise

Nacho’s Willem II
Nacho’s
Willem II
(voor
2 personen)

(voor 2 personen)
gehakt - kruidenkaas - kaas gehakt - kruidenkaas - kaas barbecuesaus
barbecuesaus

Chickenwings
Chickenwings

7,25
7,25

5,5,-

spicy of naturel
spicy of naturel

Rundercarpaccio
Rundercarpaccio

9,50
9,50

huisgesneden
huisgesneden- rucola
- rucola- zongedroogde
tomaat
zongedroogde tomaat- truffelmayonaise
truffelmayonaise-pijnboompitten
-pijnboompitten

Steakreepjes
Steakreepjesmet
met
balsamicosaus
balsamicosaus

9,50
9,50

Truffelrisotto
Truffelrisottomet
met
bospaddenstoelen
bospaddenstoelen

9,50
9,50

Thaise
Thaisekippensoep
kippensoep

5,25
5,25

Tomatensoep
Tomatensoep

5,25
5,25

noodles
noodles- kip
- kip

risotto- gehakt
- gehakt
risotto

Spareribs
16,50
Spareribs
specialiteit - barbecuesaus 16,50
specialiteit - barbecuesaus

BURGERS
BURGERS
Willem II
11,50
Willem
II
11,50
lollo verde sla - cheddar - tomaat -

lollo verde sla - cheddar - tomaat augurk - rode ui - bacon - ketchup augurk - rode ui - bacon - ketchup mosterdmayonaise
mosterdmayonaise

Italian
Italian

13,50
13,50

Truffel
Truffel

12,50
12,50

rucola - mozzarella - tomaat - rode
rucola - mozzarella - tomaat - rode
ui - pancetta - pijnboompitten ui - pancetta - pijnboompitten pestomayonaise
pestomayonaise
rucola
kaas -rucola -- parmezaanse
parmezaanse kaas
pancetta
pancetta -- pijnboompitten
pijnboompitten -truffelmayonaise
truffelchips
truffelmayonaise -- truffelchips

Spicy
Spicy

13,50
13,50

lollo
tomaat -lollo verde
verde sla
sla -- cheddar
cheddar -- tomaat
augurk
rode
ui
bacon
jalapeno
augurk - rode ui - bacon - jalapeno -spicy
spicy mayonaise
mayonaise

Hangover
Hangover

13,50
13,50

lollo
gebakken
lollo verde
verde sla - cheddar - gebakken
ei,
ei, spek,
spek, ui
ui en champignons
champignons

Zalm
Zalm

13,50
13,50

lollo verde
verde sla - taugé lollo
komkommer
komkommer - bosui - wakame
wakame -spicy mayonaise
mayonaise
spicy

Pulled Pork
Pork
Pulled

14,50
14,50

lollo verde
verde sla
sla -- witte
witte kool
lollo
kool -- rode
rode ui
ui
tomaat
barbecuesaus
- tomaat - barbecuesaus

Jackfruit
Jackfruit

13,50
13,50

lollo verde
verde sla
sla -- paddenstoelen
paddenstoelen -lollo
gekonfijte ui
ui -- barbecuesaus
barbecuesaus
gekonfijte

SALADES
SALADES
voorgerecht / maaltijdsalade
voorgerecht / maaltijdsalade

Salade vis
Salade vis

9,50 / 14,75
9,50 / 14,75

gerookte zalm - makreel gerookte
zalm - makreel garnaaltjes - rode ui - kappertjes
garnaaltjes - rode ui - kappertjes

Quinoa salade 7,50 / 12,75
Quinoa
salade tomaat
7,50 / 12,75
fêta - zongedroogde
-

fêta
- zongedroogde
tomaat avocado
- granaatappelpitjes
avocado - granaatappelpitjes

Portobello
7,- / 11,75
Portobello
7,- / 11,75
geitenkaas
geitenkaas
lauwwarm - honing - gekonfijte ui

lauwwarm - honing - gekonfijte ui

*Onze burgers zijn gemaakt van 100%
*Onze burgers zijn gemaakt van 100%
rundvlees en worden geserveerd met
rundvlees en worden geserveerd met
salade en verse friet.
salade en verse friet.
*Alle burgers kunnen ook in salade
*Alle burgers kunnen ook in salade
variant worden besteld.
variant worden besteld.
*Dubbelburger meerprijs 6,*Dubbelburger meerprijs 6,-

SPECIAL
SPECIAL
Bourgondische plank Willem II
Bourgondische plank Willem II

Verschillende stukken vlees met
Verschillende
stukken
vlees
met
gegrilde
groenten,
sauzen
en verse
gegrilde groenten,
sauzen
en
verse
friet.
friet. 2 personen.
Te bestellen vanaf
Te bestellen
vanaf
2 personen.
19,50 p.p.
19,50 p.p.

Saté van de Haas
Saté
van de
Haas
satésaus
- kroepoek
satésaus - kroepoek

16,50
16,50

Kalfsribeye
Kalfsribeye

keuze uit pepersaus, rode portsaus,
keuze uit pepersaus, rode portsaus,
champignonsaus of gebakken
champignonsaus of gebakken
champignons.
champignons.

200gr.
200gr.
300gr.
300gr.

17,50
17,50
19,50
19,50

Hertenbiefstuk
Hertenbiefstuk

21,50
21,50

Wildstoofpotje
Wildstoofpotje

16,50
16,50

Sliptong
Sliptong

19,50
19,50

Spaghettiaioli
aiolimet
met
Spaghetti
scampi
scampi

13,50
13,50

Risottopesto
pesto
Risotto

12,50
12,50

seizoensgarnituur
seizoensgarnituur
seizoensgarnituur
seizoensgarnituur
citroenboter
citroenboter

gegrilde
gegrildegroenten
groenten

Mini
Miniburger
burger

VOORDE
DE KIDS
KIDS
VOOR

Broodplankje
5,Broodplankje
verschillende soorten brood met 5,-

HOOFDGERECHTEN
HOOFDGERECHTEN

6,-6,-

22kleine
kleineburgers
burgersmet
met
verschillende
verschillendeingrediënten
ingrediënten
om
omjejeeigen
eigenburger
burgertete
maken.
maken.

Halve
Halvesparerib
sparerib
Mini
Minisaté
saté
Pannenkoek
Pannenkoek

7,50
7,50
7,50
7,50
5,-5,-

Trio van chocolade 7,50
Trio van chocolade 7,50
mousse - brownie - ijs
mousse - brownie - ijs

DESSERTS
DESSERTS

VOORGERECHTEN
VOORGERECHTEN

Capriccio
Capriccio
Vanille-ijs met
Vanille-ijs met
warme kersen
warme kersen
Apfelstrudel
Apfelstrudel
vanillesaus
vanillesaus

7,7,7,50
7,50
7,7,-

*Onze gerechten kunnen allergenen
*Onze gerechten
kunnen
allergenen
bevatten.
Voor meer
informatie
vraag
bevatten.
Voor
meer
informatie
vraag
uw gastheer/gastvrouw.
uw gastheer/gastvrouw.

