
ontdek het mooie én smakelijke willemstad...



VOORGERECHTEN

Carpaccio 13,8
Grana Padano / tomaat / pijnboompitjes / truffelmayonaise

Zeeuwse vissoep 13
Verschillende vissoorten / mosselen / bosui

Geitenkaas 11,8
Zoetzure rode ui / walnoot / dadels / balsamicodressing

Buffelmozzarella 12,8  
Pomodori tomaat / pijnboompitjes / pesto

Gamba’s 12,8  
Rode peper / koriander / knoflookcroutons

Zacht gegaard buikspek 12,8
Pulled pork / sesam / nori nori crackers / wasabimayonaise

wij serveren onze dinerkaart vanaf half vijf

Tataki van zalm 12,8
Kort geschroeide sashimi van zalm / 

kimchi van radijs / wasabimayonaise / 
furikake / wasabi-pindacrunch

het neusje van de zalm



een vorkje meeprikken...

Min! gerechtjes me" zorg samengesteld me" d# a$erlekkerst# 
ingrediente% va% di" seizoen.

Perfec" als bijgerecht, lekker bij d# borre& óf 
g' voor (% selecti# gerechtjes als voorgerecht.

Wraps carpaccio 9,8
Pijnboompitjes / truffelmayonaise 

Buffelmozzarella 9,8
Tomaat / pesto / mesclun

Caesar salade 9,8
Cajun kip / parmezaan / ansjovis / mesclun / croutons / caesardressing

Halloumi 9,8
Couscous / vijgentapenade

Mini tortilla’s 9,8
Kip / paprika / fajitakruiden / salsa

Zoete aardappel 9,8
Tijm / cashewnoten / crème fraîche / kruidenolie

Duo van bloemkool 9,8
Geroosterde amandelen / ras el hanout

Knapperige frietjes 4,8
Mayonaise

Risotto 9,8
Livar ham / parmezaan / truffel 

Gebakken aardappeltjes 4,5
Spekjes / ui / champignons

Bimi 9,8
Kimchi / sesam / barbecuesaus

Krokante groenten 9,8
Sesam-sojasaus / papadum

..



VIS

Zalm uit de oven 21
Livar ham / grove mosterdsaus

Visstoof uit de Algarve ‘Cataplana’ 25
Selectie van vissoorten / gamba / mosselen / chorizo / ui / paprika / aardappel / tomatensaus

Dorade & gamba’s 23
Zoete aardappel / vadouvan / kreeftensaus

Salade Willemstad 26,8
Gamba’s / zalm / ansjovis / makreel / kappertjes

Picanha 24
Chimichurri / ingelegde venkel / vergeten groenten / knolselderijcrème

Diamanthaas 23
Romige truffel-cepessaus / seizoensgroenten / aardappelgratin 

Dry aged Simmentaler ribeye 34,8
Minimaal 21 dagen gerijpt in onze eigen dry aged kast!

Trio van Livar 23  
Pulled pork / zacht gegaard spek / gekonfijte varkenswang / jus van IPA bier

Oosterse kip 17,5  
Sesam-sojasaus / crispy groenten / basmati rijst

VLEES

VEGETARISCH

Gebakken halloumi 18  
Couscous / crumble van walnoot / seizoensgroenten / vijgentapenade

Pulled Jackfruit 19  
Truffelrisotto / groenten / parmezaan



Lekker natafelen...

Ambachtel!k !s 8,8
De smaken van het seizoen 

Mascarpone bar 8,8
Gelei van framboos / frambozensorbet 

Chocolademousse 9,8
Crispy parels / chocoladesaus / Nutella-ijs 

Dare to share! voor 2 personen 18,8
Keur van kleine dessertjes

Assortiment van kazen
Kletzenbrood / vijgenchutney

3 kaasjes 8,5
5 kaasjes 12,5


