
WILLAERTS
MENUSUGGESTIES

dinner



Een uitspraak van een beroemde chef is:

“De Buik is de Baas van de Hersens”.

Vanuit deze gedachtegang worden bij Willaerts uw culinaire zintuigen 

geprikkeld.

PASSIE
Passie is de bindende factor in het team van Willaerts. Wij willen een ding; dat 

u straks met een glimlach naar huis gaat. Liefde voor het vak betekend voor 

ons kwaliteit zonder concessie. Dat zijn wij aan u en onze reputatie verplicht.

AMBACHT
Liefde voor de producten in het juiste seizoen, daar draait het om in de keuken 

van Willaerts. Bereid met eerlijke grondstoffen van de allerhoogste kwaliteit. Wij 
koken met respect voor de natuur en het leven. Authentiek vakmanschap, 

verrassend en creatief, waarbij we de modernste technieken niet uit de weg 

gaan.

PANORAMA
Wie Panorama zegt denkt vaak aan de Mesdag. Unieke beelden die elk 

moment even onvergetelijk als onvergelijkbaar zijn. Plaatsnemend bij Willaerts 

geniet u van een levend panorama met een schitterend uitzicht op de rivier de 

Merwede, waar dagelijks vele schepen voorbijtrekken, het geeft u het gevoel 

van vrijheid.

VOORWOORD



VOORGERECHT
Gepelde gamba’s in knoflookolie gebakken 

met rode pepers en aïoli

OF
Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 

rucola en truffelmayonaise

OF
Tomatensoep 

met basilicumroom

HOOFDGERECHT
Zalmfilet met witte wijnsaus

OF
Varkenshaas met champignonroomsaus

OF
Saté van kip met huisgemaakte atjar,

kroepoek, krokante uitjes en pindasaus

NAGERECHT
Koffie of thee

Riverside
MENU



VOORGERECHT
Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 

rucola en truffelmayonaise

OF
Gepelde gamba’s in knoflookolie gebakken 

met rode pepers en aïoli

OF
Vegetarisch trio van kleine loempia,

geitenkaas en een tomatensoepje

HOOFDGERECHT
Zalmfilet met witte wijnsaus

OF
Hollandse kogelbiefstuk met een romige saus van groene pepers

OF
Zomerse risotto met groene asperges, doperwten,

lente uitjes en Parmezaanse kaas

NAGERECHT
Proeverij van de chef

Drie Rivieren
MENU



VOORGERECHT
Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 

rucola en truffelmayonaise

OF
Gepelde gamba’s in knoflookolie gebakken 

met rode pepers en aïoli

OF
Coquilles

Gebakken coquilles met kreeftensaus en krokantje van pata negra

SPOOM
Verfrissend intermezzo van heerlijk sorbetijs en sprankelende bubbels

HOOFDGERECHT
Zalm met een witte wijnsaus

OF
Luxe maattijdsalade met gebakken coquilles, gamba’s, pata negra en frisse dressing

OF
Malse tournedos met truffelsaus en bospaddenstoelen

NAGERECHT
Proeverij van de chef

TER AFSLUITING
Koffie, thee of cappucino

Merwede
MENU


